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Ingen vej ud
At være spærret inde i overfladen af sig
selv, fordi man er bange for, at det der
dukker op nedenunder, destruerer én
fuldstændig, er ét af det mest pinefulde
sted, et menneske kan befinde sig.
Det kan opleves forskelligt fra menneske
til menneske, hvordan det er at være
fanget i en “ingen vej ud” tilstand. Angst
og depression er de typiske sindstilstande, der følger.
Jeg er af den overbevisning, er der findes en indre
NØGLE til at bryde ”ingen vej ud”, så der kommer
lys og retning igen. Denne nøgle er helt individuel.
Men den er næsten altid knyttet sammen med
KÆRLIGHED – ønsket om kærlighed, angsten for
kærligheden, indestængt kærlighed…
På denne måde er dette eksempel, som vi skal
følge nedenfor, trods al hendes individualitet,
alligevel også arketypisk, og jeg er sikker på, at
de fleste læsere kan genkende elementer fra sig
selv i eksemplet. Det ses, hvordan denne “ingen
vej ud” hænger sammen med et tankespind, som
kvinden har fået lavet for sig selv. Da hun får “lagt
kabalen” anderledes, udfoldes kærligheden…
Fortællingen skifter mellem mine noter fra
samtaler, hendes mails gennem forløbet og mine
mailsvar.
For at eksemplificere, hvor intenst et forløb kan
være, hvad angår at finde “sin forløsende nøgle”,
har jeg sat datoer på. Forløbet, der beskrives her,
er præcis en måned. 4 samtaler i starten af året:
4.1., 11.1., 26.1., 5.2. – og en hel del mailkommunikation.
Det kan selvfølgelig også gå væsentlig
langsommere, men dels er Gitte som type
uhensigtsmæssigt utålmodig – men hensigtsmæssigt fokuseret. Dels var hun stærkt motiveret for at
forandre sin tilstand, så modstand mod forandring
blev ikke en parameter i dette forløb.
Af læsevenlighedshensyn er Gittes mails skrevet
med blå skrift, så det er tydeligt, hvornår hun

skriver, og hvornår jeg responderer. Al sort skrift
er mine svar, iagttagelser og analyser.
Kvinden, 35 år gammel, gift, 2 børn, sidder i en
erhvervsmæssig position, så vi finder det
passende, at hun forbliver anonym. Navnet Gitte
er pseudonym.
Gitte har været tæt medlæser på alt, jeg har
skrevet, og hun har godkendt den endelige
fortælling.

Første samtale, d. 4.1.
Første samtale er altid strukturelt en afdækning af
baggrund, tilstand og symptomer. Det kaldes at
lave en anamnese. Her får man tegnet et
overordnet billede af klienten, og ved omhyggelig
iagttagelse, når klienten fortæller, observerer man
som terapeut hvor og hvordan der er emner, hvor
vedkommende følelsesmæssigt ”spidser til”.
Anamnesen er selvfølgelig i høj grad for
terapeutens skyld, så denne kan få ”hands on”
med klienten og kompleksiteten omkring bestemte
udfordringer – men mange klienter finder det også
rart og måske endda forløsende at have et rum,
hvor man fortæller sin historie i et roligt og
sammenhængende rum og i sin helhed.
I december skriver kvinden en mail til mig, at hun
er stressramt, udbrændt og ønsker stresscoaching. Det stod dog ganske klart ved første
samtale, at hendes stress ikke havde noget med
arbejdet at gøre. Hun var massivt sygdomsangstramt. Hun havde haft sit første større angstanfald
et par måneder før, hun startede i forløb hos mig.
LIVET LIGE NU. Mit væsentligste indtryk er en
bredt sammensat kvinde. Finanssektor-kvindens
effektivitet og analytiske sans. Og så en yderst
sensitiv person, der ikke helt ved, hvordan at
deale med denne sensitivitet. Hun betegner det
selv med ordene: “Jeg tager alt ind! Alt for meget
ind!”
Vi taler om hendes livssituation. Hun har børn på
2 og 5 år. De er ofte syge, sidste vinter havde
børnene tilsammen 80 sygedage. Den ældste
dreng har svage lunger og var i flere omgange
indlagt. Manden arbejder meget. Parforholdet
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betegnes som ganske godt, om end ikke højt
prioriteret. Børn og familien som helhed er højere
prioriteret.
Gitte er rimelig glad for sit job, om end en
personlighedsprofil, hun har fået lavet, har
konstateret, at hun ikke passer til jobbet. Hun er
mere intuitiv end analytisk, viser den. Men hun er
rimelig klar omkring, at hun jobmæssigt hopper
over, hvor gærdet er lavest. Laver noget, hun er
nogenlunde god til, tjener en rimelig løn – og
stræber efter en job-privatlivsbalance, der på
nogle punkter må koste. Så hun udelukker hurtigt,
at hendes udbrændthed har noget særligt at gøre
specifikt med jobbet.
Tilsammen konstaterer vi, at mængden af
belastningsfaktorer i hendes liv er ganske stor.
LIVET TIDLIGERE; MODERENS DØD PÅVIRKER STADIG. Vi laver en anamnese (information
om patientens tidligere og nuværende helbredstilstand tilvejebragt som egenoplysning) tilbage i
tiden. Er der sket noget, som “sidder fast” i
hende? Gittes mor døde for 4 år siden; relativt
ung, kun midt i 60”erne. Hun havde et barskt
sygdomsforløb, der varede godt 2 år. Hun var “en
nogenlunde normal mor”, indtil hun blev ramt af
flere blodpropper med relativt korte mellemrum.
De gav uforudsete hjerneskader. Hun blev en
“grim dame”. Meget deprimeret, aggressiv over for
især faderen, var ikke i stand til at være der for
sine døtre og mange børnebørn. Hun nævnte
flere gange over for døtrene, at hun hellere ville
være død end leve det liv, hun havde. Ingen tog
det særlig alvorligt. Men en tidlig morgen sidst på
vinteren fyldte hun lommerne i sin frakke med
tunge sten og gik i fjorden. Til trods for, at hun var
vandskræk.
Gitte nævnte ved denne første samtale, at det var
en lettelse, da moderen døde, og at hun ikke
havde haft et særlig tæt forhold til hende.
I forbindelse med, at hun sagde dette, lagde jeg
mærke til, at hun en blanding mellem spændte op
i kæberne / inde midt i halsen, samtidig med, at
der var en lille trækning ved mundvigen.
Sandheden var tydeligvis ikke enkel. Hendes
kropssprog viste en sammensætning af mange
modsatrettede følelser – og flere lag i sig.

TILSTANDEN I KROP OG SIND. Fysisk har Gitte
det sidste års tid været noget sygdomsramt. Eller
som hun siger det: “Det var som om kroppen var
foran mig, hvad angår angsten. Først afspejlede
den, hvordan jeg havde det, og så omkring jul
kunne jeg ikke længere stå imod, hvordan jeg
havde det.”
I sommeren startede det som trækninger i halsen.
Hun fik lavet en halsscanning, fordi hun var bange
for at have kræft i halsen. Hun havde selvsagt
mange nakkespændinger også. Så bredte det sig
til uro i bryst og mave, svien i maven. Det var som
om det kravlede fra øverst i kroppen nedad i
kroppen over det halve år.
I samme periode begyndte Gitte at sove meget
dårligt. Kunne ikke falde i søvn for uro, følte sig
særlig trængt i forbindelse med indgangen til
søvnen, vågnede flere gange om natten. Hun
anvendte ind imellem sovemedicin i den værste
periode før jul.
HYPOTESER OM ARBEJDSPUNKTER. Ved den
indledende samtale forsøger jeg altid at være
spørgende, tilbagelænet og registrerende. Efter
denne tur rundt i Gittes liv fortalte jeg hende, at
dér hvor jeg så markant størst kropslig reaktion på
at skulle fortælle om sit liv, var da hun fortalte om
moderen. Resten af tiden var hun uanfægtet og
mere ensartet i de signaler, hun sendte ud. Hun
responderede ikke med ord – men kropsligt ved,
at tårerne “eksploderede” ud af øjnene på hende.
Vi blev enige om, at det er moderens død, vi skal
beskæftige os med.
Jeg fortæller hende, at det sker hyppigt, at noget
traumatisk i ens liv – hvis man ikke bearbejder på
det – kan sætte sig i én på en post-traumatiskstress lignende måde. Det er den hypotese, som
jeg vil arbejde ud fra.
Vi har 20 minutter tilbage af timen, og vi dykker
ned i, hvad hun tænker om moderen og hendes
selvmord.
Det største spørgsmål, Gitte stiller sig, er: ”Kunne
jeg også finde på at begå selvmord?!” Hun har
aldrig kunnet forstå moderens valg, endsige brugt
tid på at forestille sig det. Nu er hun imidlertid
begyndt at tænke over det, forestille sig det,
endda i en vis grad forstå, hvorfor moderen gjorde
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det. Hun er chokeret over sig selv, at hun i en vis
grad kan forstå moderens valg. Hun er på den
baggrund blevet bange for sig selv: Fordi betyder
forståelsen så, at hun selv kunne finde på det?
Hun ræsonnerer, at den manglende forståelse for
moderens handling har haft beskyttet hende mod
en masse ubehagelige refleksioner. Men at disse
refleksioner nu trænger sig på, næsten vælter
hende – og giver såvel tankeoverload som
ubehaget i kroppen.
Hun fortæller, at hun er panisk angst for at forblive
i de sorte tanker og følelsen af “ingen vej ud”. “Jeg
er rigtig dårlig til at have det dårligt”, siger hun.
Jeg spørger, hvordan moderen egentlig var? Hun
svarer, at hun var kold. Hun talte ikke særlig
meget med hende. Hun havde dels klaret sig selv
meget, dels brugt sine ældre søstre, der er noget
ældre end hun.
Hun undskylder moderen med, at hun altid har
været uligevægtig. Hun var “tyskerbarn” og på
mange måder et udstødt menneske. Gitte er
bange for at blive ligesom hende. Men
ræsonnerer, at moderen voksede jo miljømæssigt
helt anderledes op end Gitte. Og tendensen til at
begå selvmord ligger vel ikke som sådan i
generne? - Kigger hun spørgende på mig og
siger. Samtidig med, at hun forsigtigt siger: “Men
jeg er alligevel bange for at blive ligesom hende –
og gøre ligesom hende.”
Min oplevelse af Gitte er, at der er rigtig meget
ubearbejdet i hende omkring moderen. Og der er
ingen vej udenom at dykke ned i historien og alle
følelserne knyttet til den.
Jeg beder til vores næste møde Gitte om at finde
barndomsminder frem. Fortælle, hvordan moderen var før sine blodpropper. Billeder måske. Tale
med sine søstre om barndommen og moderen.
BEROLIGELSE: GITTE ER ”JEG-STÆRK”. Gitte
spørger, om hun kan blive noget, der ligner
sindssyg, hvis hun dykker ned i sine følelser? Hun
er bange for at “drukne”. Jeg svarer, at det er der
meget ringe sandsynlighed for, fordi hun, efter min
vurdering,
grundlæggende er et jeg-stærkt
menneske.
Jeg tegner følgende figurer:

Trekanten på spidsen er en metafor for et jegsvagt menneske. Det er et menneske, som er
nemt at vælte, og som ved
modstand i livet kan have eller
udvikle grænsepsykotiske tendenser.
Et jeg-stærkt menneske
derimod,
som
Gitte, står på et sikkert fundament
og kan yderst sjældent væltes af
sine følelser – og livets udfordringer i øvrigt. Typisk bliver jegstærke mennesker endnu stærkere af modgang;
de insisterer på en mening. Og den proces, som
Gitte var i gang med lige nu, forsikrede jeg,
handlede om at få bearbejdet et traume omkring
moderens død – og komme mere hel og styrket
ud på den anden side. Så jeg bad hende have
tillid til, at vi nu skulle rejse dybt ned i hendes
følelser sammen – og INGEN følelse var en
forkert følelse. Hun skulle notere sig alt, der skete
i tankerne og følelserne – og så skulle vi sammen
som detektiver rejse igennem følelserne for at
forsøge at forstå – og blive mentalt fri og vokse og
modnes som menneske. Jeg lovede Gitte, at jeg i
denne regressive proces til enhver tid ville holde
hånden under hende.
Den proces overgav Gitte sig helt til.

Kroppen snurrer, presser,
hamrer, banker – og mailsamtale herom
Gitte begynder at høre, hvad kroppen fortæller
To dage efter vores første samtale, kommer den
første mail. Det er d. 6.1., Gitte skriver:
Undskyld jeg lige forstyrrer. Først vil jeg lige sige
tusind tak for en god samtale i mandags.
Den har givet stof til eftertanke. Jeg har lige et
spørgsmål, som jeg håber du kan hjælpe med.
Jeg formår til tider at holde tankerne væk fra
"suppedasen" – men jeg har den der snurrende,
pressende, stressende følelse i min brystkasse...
det hamrer og banker... Har du nogen god ide til,
hvad der kan hjælpe på det?... Jeg ved godt, der
er noget, der skal løses, så det forsvinder hen ad
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vejen... men er der noget jeg kan gøre her og nu,
som du tror kan hjælpe lidt til at slappe af? Jeg
har hørt nogen nævne fx zoneterapi... hvad mener
du om det? Eller har du andre råd...
Jeg svarer få timer senere:
Mailen er opfundet for at blive brugt. Jeg synes, at
det er et glimrende kontaktmiddel mellem
samtalerne!
Brystkassen, trykken, banken, pressen - det er
kraftige signaler fra din krop. Jeg tror, at alle
former for “hands on” - zoneterapi, massage,
healing kan lette. Og det synes jeg du skal vælge,
hvis det bliver for svært at være med.
Men uanset om du vælger at gå med det selv,
eller du får hands on - så er én ting meget vigtigt,
så længe du går i forløb hos mig (og også
bagefter): Det er at høre efter, hvad din krop
fortæller dig? Hvilke nuancer af følelser er det,
der “råber”?
Prøv måske nærmest at forestille dig, som om der
sidder forskellige sub-personligheder (altså dele
af dig) derinde og råber om hjælp og forsøger at
fortælle noget. Hvilken alder er det aspekt af dig,
der sidder derinde? Er der flere aldre af dig?
Altså, begynd at “lege” lidt med at forstå det,
nærmest som en film eller en historie, der
fortæller sig, og hvor din opgave er at LYTTE...
Skriv evt. stikord ned, som vi kan arbejde ud fra,
når vi ses.
Intet er forbudt at føle! Intet er for barnligt, forkert
eller andet. Jo mere vi sammen rummer at høre,
hvad din krop fortæller dig, jo mere vil det slippe
sit tag i dig.
Jeg indklipper en FØLELSESOVERSIGT, der
viser vore største følelser og har lidt beskrivende
tekst, der måske kan hjælpe dig til at nuance og
specificere, hvad der sker derinde i brystet:
Glæde. Begejstret, ellevild af glæde, fornøjet,
frydefuld, glædesstrålende, godt tilpas, henrykt,
håbefuld, i godt lune, lykkelig, lyksalig, munter,
opløftet, opmuntret, optimistisk, tilfreds.
Vrede. Aggressiv, arrig, bitter, fjendtlig, forbitret,
fortørnet, gal, galsindet, gnaven, hadefuld, hadsk,
harm, harmdirrende, hidsig, irritabel, irriteret,

knotten, kolerisk, misfornøjet, mopset, muggen,
ondsindet, rasende, stiktosset, sur, voldelig, vred.
Sorg. Bedrøvet, beklemt, bekymret, deprimeret,
elendig, forpint, forstemt, fortvivlet, grædefærdig,
håbløs, ked af det, knust, mismodig, mistrøstig,
modløs, nedbøjet, nedtrykt, pessimistisk, sorgfuld,
sort i sindet, sønderknust, sørgmodig, traurig, trist,
trøstesløs, ulykkelig.
Frygt. Angst, bange, bekymret, beklemt,
bævende, chokeret, frygtsom, nervøs, opskræmt,
panisk, ræd, skrækslagen, skræmt, urolig,
usikker, utryg, ængstelig.
Overraskelse. Befippet, bestyrtet, forbavset,
forbløffet, forundret, himmelfalden, konfus,
lamslået, målløs, overrasket, overrumplet, paf,
perpleks.
Skam. Flov, forlegen, genert, pinligt berørt,
skamfuld.
Skyld. Brødebetynget, skyldig, syndig, dårlig
samvittighed.
Afsky. Antipati, aversion, lede, misfornøjelse,
mishag, modvilje, væmmelse, frastødt.
Seksualitet. Gejl, liderlig, ophidset, tændt.
Kombinationer af to eller flere af grundfølelserne
er eksempelvis:
Jalousi, der består af vrede, sorg og frygt.
Skuffelse, der består af vrede og sorg.
Følelserne kan lægge sig sideordnede, men er
ofte rangordnede, så én følelse er mere
grundlæggende end de andre, der følger efter
som konsekvens af den første følelse. At komme i
kontakt med et følelseskompleks kan næppe
rummes af intellektet, der overvældes og går i
kaos-tilstand. Specielt når vi følelsesmæssigt er
spændt ud i en eller anden form for ambivalens,
kan det være svært at magte at identificere
følelserne. Hvis den ene pol af følelserne
benægtes og fortrænges, er det, at risikoen for en
uhensigtsmæssig projektion ud i omgivelserne,
bliver konsekvensen. Helt konkret, så er jalousi én
af de mest ubærlige kombinationsfølelser, fordi
den energimæssigt består af tre vidt forskellige
følelser, der lægger en form for mental spændetrøje ned over én, uden man måske er sig bevidst,
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at det er disse tre følelser hver især, der er på
spil. Det er også netop jalousi, der kan få mennesker ud i at gøre impulsive ting, hverken de selv
eller omgivelserne troede ham eller hende i stand
til.
Pålæggelse af skyld- og skam anvendes i vores
kultur i høj grad som moralsk retningsudstikker, i
praksis pålægges skylden som et beskyttende låg
over andre mere uhåndterbare følelser. Imidlertid
fungerer det ikke, for følelsen bag forsvinder ikke,
tværtimod tager den sit eget liv og kommer ud,
presser sig ud i mange livssituationer, hvor den
egentlig slet ikke hører til.
Håber dette kan inspirere dig. Skriv bare igen - og
ellers ses vi i næste uge.

Angstanfald - og mail-samtale
herom
Gitte sender en mail dagen efter, d. 7.1. For
læsevenlighedens skyld er mine svar i denne
mail-dialoggengivelse skrevet lige bagefter hvert
spørgsmål. Reelt svarede jeg to timer efter, at jeg
modtog mailen.
Mange tak for det fine svar. Jeg har arbejdet
meget med de "opgaver", du gav mig og synes
faktisk at jeg er kommet godt videre - men der er
jo flere lag, der skal skrælles af... så det forsøger
jeg stille og roligt. Jeg kan mærke, at det er rart at
tænke konstruktivt frem for bare "æv, hvor er det
træls".
Det er godt, at du begynder at tro, at der er en vej!
Jeg er helt med på, at bankende puls/hjerte,
trykken og klemmen er kroppens fysiske signaler.
Og hvis jeg forstår dig ret, så vil det lige så stille
og roligt fortage sig, når jeg får styr på det indre
kaos??
Det er min erfaring ja, at krop og sind (tanker og
følelser) er så tæt knyttet sammen, at når man
arbejder fra det fysiske og ind i det psykiske - og
vice versa, så har det typisk en konsekvens “over
det hele”. Så jo, hav tillid hertil.
Men jeg har som sagt brug for lidt hjælp til at
begrænse det - da jeg bruger alt for meget krudt

på at mærke denne fysiske følelse i kroppen. Det
gør også, at jeg ikke rigtigt kan falde i søvn og
heller ikke sove om natten - jeg går aldrig i
afslapning, føler jeg.
Jeg er meget tilhænger af komplementære
behandlinger. Vi to arbejder fra det psykiske hen
imod det fysiske. Vi samarbejder om at øge din
bevidsthed om, hvad der er på færde i såvel krop
som sind. Valgte du kun at arbejde med det
mentale, så ville det fysiske måske ikke følge med
lige så hurtigt, som hvis og når du arbejder fra det
fysiske og hen imod det psykiske. Så vælg blot
den behandler, du føler for! Jeg synes, at både
akupunktur og zoneterapi er godt, specielt hvis
behandleren har blik for, hvad der er på færde
psykisk hos dig også. Valgte du udelukkende
fysiske behandlinger, ville der være risiko for, at
det var symptombehandling uden forståelse for,
hvad det er, der skaber spændingerne.
Meget af det ligger helt bestemt i frygten for at
mærke uroen i min krop - det kan jeg ikke så godt
finde ud af at acceptere - og så kører spiralen jo
ligesom op... og så har jeg da for alvor uro i
kroppen :-)…
Jeg vil virkelig indtrængende opfordre dig til at
have TILLID til, at du kommer styrket og modnet
ud af denne fase i dit liv. Nuvel, det kan være
hårdt at kigge indad - men i dit tilfælde er der
virkelig intet at frygte i forhold til, om dine følelser
og tanker “tager livet af dig”. Det gør de ikke!
Jeg klipper lige igen et stykke ind (fra min
kommende bog ”Meditation”). Ved ikke helt, om
det forstås uden at blive læst i sin større
sammenhæng, men nu forsøger jeg alligevel (og
hvis det ikke er forståeligt, så tager vi det bare
senere):
Pointen omkring at give slip på larmende fortidige
stemmer er: Man må frigøre sig fra beslutninger.
Stemmen i hovedet dør hen, når tankerne sættes
fri og man blot lader dem komme og gå, uden at
handle på dem, uden fysisk at lade sig berøre af
dem. Så når ingen tanker er forbudte, når alt er
tilladt, som små krusninger eller større bølger på
havets overflade, slipper de med tiden sit tag i én.
Har man bestemte følelser, man et liv langt har
lagt låg på, kan det føles meget hårdt at slippe
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tanke-følelsen fri. Jeg har to metaforer herfor, der
tilsammen dækker:
Den første: Se dragen i øjnene. Lad den brænde
dig op om nødvendigt, i stedet for at flygte. Mærk,
at det der brændte i dig, var et identitets-lag, men
Du består. Og fra gang til gang, du slipper tankefølelsen helt fri opdager du, at du stadig står, men
nu som et mere frit menneske.
Den anden: Følelser opfører sig som en orkan. Er
du ude i periferien af den, så bliver du suget ind
og hvirvlet rundt. Jo længere ude i kanten, jo
større radius svinges du rundt i. Men kommer du
ind i orkanens øje, så er der helt stille.
Centrummet er “kraftens balancepunkt”. Kommer
du først ind i dét centrum, så forstår du intuitivt din
følelses opståen, dens skygge, dens dominans,
dens tilstedeværelsesformer. Og herfra kan der
gives slip.
Jeg har talt med en zoneterapeut / akupunktør.
Hun havde gode erfaringer med akupunktur hvilket hun anbefalede. Det er vel også ok eller?

vil jo bare gerne vide, at de der ting (isninger,
mumlen og forvirret syn) alle er normale "bivirkninger" af stress.... men jeg kan ikke lige selv
overbevise mig om det.
Jeg har virkelig brug for din hjælp - for jeg er helt
kørt op...... Hvad gør jeg????

Gitte skriver kl. 18 igen
Hej igen, vil lige sige, at jeg for god ordens skyld
ringede til min læge for lige at få ro på det fysiske
aspekt i mit nylige angstanfald. Og hun kunne
berolige mig med, at det aldrig under nogen
omstændigheder har været en blodprop i hjernen,
jeg havde haft - aldrig aldrig sagde hun. Det var
angsten/ stressen i min krop og hjerne, der driller
mit syn og min tale - fordi jeg simpelthen har
svært ved at koncentrere mig.
Så nu er angstanfaldet så igen tilbage ved det
mentale. Det vil jeg bare lige sige (men du vidste
du jo sikkert godt :-) )

JA, super!
Jeg svarer kl. 19
Gitte sender en mail dagen efter, d. 8.1. om
morgenen

Hej Gitte - godt du ringede til din læge. Jeg har
ikke læst mails før her til aften.

Godmorgen. Så! Nu har jeg mødt min største
frygt!!! I aftes fik jeg totalt angstanfald og det er så
fortsat her til morgen. Jeg bliver simpelthen nødt
til at vende det med dig, da jeg er helt kulret.

Det er nok ikke tilfældigt, at dit angstanfald
omhandler præcis det, der skete med din mor. For
det er jo essensen er det, du slet ikke har haft lyst
til at kigge på - men nu af såvel din krop som dit
sind tvinges ud i at mærke. Jeg føler med dig, det
er virkelig voldsomt, når man cirkler ind i centrum
af det, man frygter allermest. Men det ER i
erkendelsen af, at det er dér, at du også kan
forløse angsten.

Nu skal du høre: Jeg kom lige i tanke om, at de
der isninger, jeg havde i mit hoved inden mit
første pludselige angstanfald, jo måske er et tegn
på, at jeg har haft en blodprop i hjernen den aften.
Og det passer jo så fint med, at jeg synes, jeg her
efterfølgende nogle gange "mumler lidt mere" og
mit syn er lidt forvirret nogle gange. Og så har vi
balladen, for jeg har jo lige erkendt, at jeg ikke
bliver som min mor, da hun fik alle de her små
blodpropper i hjernen der gjorde hende syg. Og
vupti - så har jeg jo haft en blodprop i hjernen og
så får jeg det dårligere, ligesom min mor - med
andre ord - så går min krise ikke over af sig
selv!!!!!

Du MÅ tro på, at når du er forblevet i denne angst
en tid - og har erkendt både intellektuelt og
følelsesmæssigt - at du hverken er eller bliver
som din mor, at så bliver det meget nemmere at
være dig.
Det er godt, at vi skal ses på mandag. Giv dig selv
mest mulig ro og hvile denne weekend.

Som du kan se, er jeg helt blæst omkuld... og jeg
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Anden samtale, d. 11.1.
Gitte synes, at det er meget hårdt at være i lige
nu. Hun siger, at hun havde det lidt godt søndag
formiddag. Og hun sov hæderligt natten til
mandag, hvor samtalen foregår. Men tankerne
bliver det ikke bedre med, synes hun. Tankeoverload og uro i bryst og solar plexus.
Gitte er som sagt meget dynamisk, og hun har
virkelig gået ombord i opgaven med at generindre
sin mor. Hun har bl.a. talt med sine søstre herom.
Hun starter prompte ud med at sige: “Vi havde
gjort mor til et spøgelse, vi ikke ville ligne! Vi har
lagt så mange lag af negativitet over vores
hukommelse om, hvem mor egentlig var. Vi søstre
har erindringsmæssigt haft taget afstand for at
beskytte os selv. I stedet for at gennemleve en
normal sorg. Men det var vi ude af stand til, fordi
hun begik selvmord. Forstår du det?” spørger hun
ulykkeligt og grædende. Mange modsatrettede
følelser river i hende.
Hun beretter fra barndommen. “Vi var indbegrebet
af en lykkelig kernefamilie. Far havde en lille butik
med åbent to gange om ugen. Mor ofrede alt for
moderskabet og de 4 børns trivsel. Hun var den
trygge base, der altid var der. Der var masser af
hygge i barndomshjemmet. Veninder med
hjemme, mor hyggede om os.”
Det eneste negative, som Gitte kan trække frem
om hende er, at hun altid havde været
sygdomsangst. – “Og dér ligner jeg hende altså”,
siger Gitte.
Det negative billede af moderen kom først efter
blodpropperne – der som sagt var årsag til de
mange lag af dårligdom, som over kort tid
forvandlede moderen til en ubehagelig kvinde.
Moderen spiste mange piller, begyndte at drikke
meget alkohol – og forsøgte selvmord en gang,
før det faktisk lykkedes den anden gang. Gitte
siger, “Alt hvad min mor tidligere stod for, faldt fra
hinanden.”
Gitte havde også det negative syn på moderen,
fordi hun blev temmelig aggressiv over for faderen
efter blodpropperne; bl.a. lavede hun en tåbelig
“factsmappe” om ham, der prøvede at fremstille
ham som monsterlignende. Gitte siger dog, med

tilgivelse i stemmen, “Men det var jo en
hjerneskadet kvindes tanker. Det ville min friske
mor aldrig have gjort.”
Gitte har altid haft det rigtig godt med sin far. Hun
gik som barn og ung hyppigt ned i kælderen til
ham, hvor de hyggede sig med at spille orgel og
billard.
Jeg spørger, om Gitte efter den begivenhedsrige
dag med søstrene, hvor de for første gang i 4 år
dykkede ned i deres livshistorie, slet ikke kan
trække noget negativt frem fra barndommen? Der
er kun moderens generelle sygdomsangst, der
aktiverer noget i hende. Selv teenagetiden
beskriver hun som en nogenlunde glidende
frigørelse, hvor moderen gav det rette rum, endda
måske havde lidt for stor tillid. Gitte beretter, at da
hun første gang, som 18-årig, besluttede sig for at
tage en jordomrejse, var det første gang, hun for
alvor var fra forældrene, og det var “stort og
svært”. Hvilken hun også selv fortolker som udtryk
for en ganske stærk tilknytning til hjemmet og
begge forældre.
Gitte har i mellemtiden været til akupunktør 2
gange. Hun beretter, hvordan det giver dyb ro og
følelse af flow i kroppen – så hun får en pause fra
sin mentale trængthed. Jeg understreger, at det er
godt at supplere hinanden som behandlere, så
der arbejdes begge veje: Med kroppen som
indgang. Og med bevidstheden som indgang. Så
hun må gerne fortsætte disse behandlinger også.
Gittes meget forstående læge har foreslået, at
hun med passende intervaller får et sundhedstjek,
så toppen af sygdomsangsten kan fjernes med
faktuel viden. Jeg istemmer, at jeg synes, at det er
en god ide, bare det ikke overdrives.

Gittes HJEMMEFOKUS til vort næste møde
består af to punkter:
Punkt 1. Frem for at “være i hovedet” og tænke,
“jeg er bange, jeg er angst, jeg er…” – skal hun gå
på opdagelsesrejse i sin krop og i sanserne: Hvor
og hvordan mærkes det præcist, når hun er
angst? Hvordan reagerer hørelsen; får hun susen
for ørerne? Hudsansningen; bliver hun næsten
“lam” eller bliver hun “overfølsom”? Trykket inde i
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og bag øjnene, hvordan påvirkes det? Flimrer det
for øjnene? Kommer der sorte prikker? Påvirkes
smagssans og lugtesans?
Punkt 2. Hun skal bemærke graden af
muskelspændinger, specielt i nakke og hals
gennem dagen. Når hun er på arbejde, når
sammen med børnene, når hun lægger sig til at
sove. I alle mulige situationer… Mærke om der er
nogle kontekster, hvor hun slapper helt af. Mærke
hvor og hvornår hun spænder mest op.
Som forberedelse til hjemmearbejdet laver jeg en
10 minutters guidet rundtur i sanserne og
kroppens muskulatur, så hun ved, hvad hun skal
mærke efter.
Jeg understreger, at det er meget store opgaver,
hun har denne gang. Jeg beder hende jo forblive i
orkanens centrum, hvilket er temmelig barsk. Jeg
forsikrer, at det vil bringe nødvendig viden og
forløsning med sig. Jeg beder hende have tryghed
og tillid til processen – og bruge mig i det omfang,
via mails, som hun finder det nødvendigt.

Flere angstanfald – og
maildialoger herom
De 3 næste mails fra Gitte, forløbende fra 13.1. kl.
13.07 til den 14.1. kl. 14.34, når jeg ikke at svare
hurtigt på, fordi jeg holder kursus begge dage. Der
ses, hvordan det, at terapeuten ikke er der, er
både skidt, fordi Gitte ikke får den holding, som
hun har brug for, og godt fordi hun arbejder videre
selv. Jeg tilbageholder selvfølgelig aldrig bevidst
at svare tilbage. Typisk svarer jeg inden for ca. 24
timer, er lovningen til klienterne – men jeg har
også ekspliciteret, at holder jeg flerdageskurser,
er det ikke muligt at svare, før de er færdige.

Gitte skriver d. 13.1. kl. 13.07
Har lige brug for lidt hjælp fra dig. Jeg skal lige se
fornuften med det hele.... Jeg synes igen, det var
en god samtale vi havde i mandags, og jeg brugte
meget det at sanse "min dårligdom" frem for at
tænke den. Det var en stor hjælp resten af dagen
- aften og natten med. Men mine tanker siger hele

tiden - om det virkelig er så nemt at komme
igennem det her?
Meeen den der hjerne er jo ikke sådan lige at
omvende...så nu støjer det igen.
I går da jeg gik i seng havde jeg et super heftigt
angstanfald - hvilket har gjort, at jeg ikke har sovet
så meget i nat. Hvad det lige gik ud på, husker jeg
ikke engang. Men var helt kulret her til morgen.
Jeg valgte at tage på arbejde i knap 4 timer og er
lige kommet hjem. Det gik egentlig ok, men jeg
tænker hele tiden på, at jeg har det skidt. Men har
en ide om, at det skal "normaliseres" væk - altså
prøve at lave så mange af mine normale ting som
muligt - så jeg stille og roligt får hjernen til at lade
være med at tænke så meget. Er det rigtigt eller?
Jeg føler, at jeg går næsten rundt i sådan en
konstant "mini angst tilstand" - hvor jeg balancerer
på kanten af angstanfaldene hele tiden. Er det
helt normalt at være så "skrøbelig" hele tiden?
Jeg er godt og grundig træt og frustreret over min
psykiske tilstand, og det fremprovokerer jo hele
tiden min angstagtige tilstand. Så det bliver til en
ond cirkel.
Hvad kan du anbefale, jeg gør, når den grumme
angst er på vej - skal jeg gå i gang med noget
(aflede opmærksomheden) eller skal jeg bare
have det dårligt....hvad er vejen ud/ frem der?
Jeg tænker også, om min psykiske tilstand er et
udtryk for min frygt for sygdomme - og det så er
røget over i en generel angst. For nu er jeg jo
"syg", og det er jo det, jeg frygter. Hvordan
arbejder jeg med den del af det... og tænker du,
det er der, det hele bunder, eller?
Jeg vil så gerne gøre tingene helt rigtigt, så jeg
hurtigt kan komme igennem det her. Jeg er jo
utålmodig og bange for alle de følelser... puha.
Har også tænkt i retning af hypnose eller healing
som et supplement - hvad tænker du om det? Og
kan du evt. anbefale én?
Jeg synes der er lang tid til næste gang, vi skal
ses, men sådan vil det nok altid være, når man
har det skidt.
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Gitte skriver 13.1. kl. 14.37, 1½ time senere
Hej igen, Har lige ligget og kriset lidt på
sofaen...og tænkt og mærket mig selv lidt mere.
De ringede fra børneafdelingen med en træls
besked om min store dreng. Han har altid døjet
med lungebetændelser og har nogle forandringer
på den ene lunge. Vi var så til kontrol her i
december, hvor de tog et nyt røntgenbillede. Det
ringede lægen så svar på i dag. Han sagde, at
han vil henvise ham til Rigshospitalet for
udredning af en eller anden lungesygdom. Det
slog mig helt ud, da jeg slet ikke kan overskue, at
vi skal over på rigshospitalet på et tidspunkt. Og
at jeg bare så gerne vil være der 200% for ham,
og det føler jeg mig ikke 100% i stand til p.t. Så
det skræmte mig fra vid og sans.

Er jeg helt ved siden af, eller hvad tænker du?
Tror virkelig, at jeg har mærket mig frem til sagens
kerne…
Hvordan tackler jeg sådan en fobi/frygt????
Det er her, jeg virkelig har brug for al den hjælp og
alle de redskaber, jeg kan få...

Gitte skriver 14.1. kl. 14.34
Nu da du ikke har brugt tid på at svare mig endnu,
vil jeg lige skrive lidt mere. Jeg er fuldstændig
forvirret i mit hoved - tanker kører bare rundt og
rundt og rundt.

Jeg lå så skrækslagen på sofaen med min angst
og prøvede at mærke og tænke tingene lidt
igennem.

Synes jeg har det værre end nogensinde - kan
slet ikke slippe angsten. Jeg kører rundt i, at det
nok aldrig går over lige for mig - at det aldrig bliver
bedre. Tænker der er jo andre mennesker, det
ikke går over for - hvorfor går mit så lige
over....osv osv.

Og jeg fik ligesom sorteret lidt i følelserne indeni
mig og mærker følgende:

Jeg har virkelig hårdt brug for det gode råd... jeg
er helt ude af den.

Jeg ved godt, at jeg ikke er som min mor eller min
søstre. Jeg er mig selv og skal i gang med at
finde ud af, hvem det lige nøjagtig er. Egentlig
er jeg ikke bange for at "ende" som min mor.....det
har jo ikke noget med mig at gøre som sådan.

Hvordan tackler jeg dette kaos? Jeg har det
virkelig fysisk og psykisk mega dårligt.

Jeg ved godt, at det ikke "tager livet af mig".
Jeg ved godt, at jeg kommer igennem det stærkere og klogere, selvom det langtfra altid
virker sådan i mit hoved.
Og jeg mærker nu, hvad det er for en følelse i min
krop, der dominerer. Jeg forestiller mig det
ligesom flyskræk eller andre fobier. Når man skal
flyve, panikker man, fordi man er bange for det.
Jeg har så en fobi for sygdom. Og det har fyldt for
meget i mit liv i forhold til mit helbred og i forhold
til mine nærmestes helbred. Nu føler jeg så, at jeg
er syg - og det er jo det, jeg er bange for - ergo
jeg panikker. Og når jeg i øjeblikket hele tiden
føler og mærker efter, at jeg er syg - så er jeg i
panikagtig tilstand det meste af tiden.
Altså tænker jeg, at jeg skal have styr på den fobi
overfor sygdom - at det er hele kernen i min
tilstand. Det er det, jeg skal lære af det her...

Skal jeg forsøge at lave noget andet, når det er
værst - altså koncentrere mig om noget andet (det
virker lidt synes jeg, men er i tvivl om det er det
rigtige?)
Eller hvordan kan jeg gøre?...
Og så vil jeg også høre, om det er helt normalt, at
jeg har det så dårligt - for tænker, at det er det
ikke.
Som du kan læse - er jeg lige nu ikke på rette
spor.... det vil jeg gerne igen.

Jeg svarer 14.1. kl. 16.49
Jeg har ikke været ved pc før nu, fordi når jeg
holder kurser, er jeg konsekvent væk fra computer
i 1-2 dage.
(Så læseren kan følge med, hvad jeg svarer på,
har jeg indklippet Gittes mail med lille skrift, dvs.
hendes mail gentages i småbidder her nedenfor).
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… Mine tanker siger hele tiden - om det virkelig er så nemt at
komme igennem det her. Meeen den der hjerne er jo ikke
sådan lige at omvende...så nu støjer det igen.

JA, det er faktisk ganske nemt at skifte tilstand.
Det tager kun et splitsekund. Du skal blot flytte på
din KROP, sætte den i en position, der er f.eks.
”glad”. Eller du skal sætte en ny TANKE ind. Du
kan ikke i et og samme sekund være både angst
og glad.
Det der imidlertid er udfordrende er, at de gamle
tanker kommer igen - og igen - og igen, indtil
noget nyt har indtaget pladsen.
Så intentionen om at ville skifte tilstand - og troen
på, at det kan lade sig gøre - skal være nogenlunde fast. Du SKAL tro på, at det er nemt.
Og det næste der skal til er så at foretage skiftet
igen - og igen - og igen. Det kræver tid, det
kræver tålmodighed.
Måske du behøver den motivation, at du ikke blot
er i gang med at bryde dette slægtsmønster for
dig selv, du er også i gang med at bryde det for
dine børns skyld.

… jeg har en ide om, at det skal "normaliseres" væk - altså
prøve at lave så mange af mine normale ting som muligt - så
jeg stille og roligt får hjernen til at lade være med at tænke så
meget. Er det rigtigt eller?

Ja, jfr. tidligere mail. En balance mellem at forblive
i orkanens øje - men nogle gange zappe ud. Husk
på, at du i de sidste mange år har brugt rigtig
meget tid på fortrængning. Det er denne
konsekvent nedgravede “pakke” af angst, der lige
nu eksploderer i dig. Se det som en form for “byld”
der er eksploderet. Presset VIL tage af, det må du
tro på. Du beskriver det fint nedenfor som en
konstant mini angst tilstand. Ja, det er desværre
normalt. Men vil aftage, som sagt.

ugen. Når du kommer til hende i morgen, så hav
ét vigtigt mål: FLOW. Ingen modstand mod
processen. Lad tankerne strømme igennem dig og lad dem gå. Lad spændingerne i kroppen
komme - og gå. Giv slip og hav tillid. Hvis du kan
det, så vil akupunkturen give mindst lige så meget
som en healing ville give. For den handler netop
om at skabe flow i dine energier.

… egentlig er jeg ikke bange for at "ende" som min mor.....det
har jo ikke noget med mig at gøre som sådan.

Godt!!!! - Det er langt at nå. For du har virkelig
brugt meget krudt på ikke at ligne din mor. Nu kan
du begynde at nuancere og blive helt dig selv. Så
langt, så godt.

… jeg ved godt at det ikke "tager livet af mig".

Godt! Håber det betyder, at du anerkender din
egen jeg-styrke.

… jeg ved godt at jeg kommer igennem det - stærkere og
klogere selvom det langtfra altid virker sådan i mit hoved. Og
jeg mærker nu hvad det er for en følelse i min krop der
dominerer. Jeg forestiller mig det ligesom flyskræk eller andre
fobier. Når man skal flyve panikker man fordi man er bange for
det. Jeg har så en fobi for sygdom!

Dette er sagens kerne. Den tager vi fat på, når vi
mødes næste gang. Hvor er det godt, at du
mærker det så tydeligt. Mærker det i kroppen vel
og mærke - og ikke kun intellektuelt erkender det.
… og når jeg i øjeblikket hele tiden føler og mærker efter at
jeg er syg - så er jeg i panikagtig tilstand det meste af tiden.
Altså tænker jeg at jeg skal have styr på den fobi overfor
sygdom - at det er hele kernen i min tilstand. Det er det jeg
skal lære af det her... Er jeg helt ved siden af eller hvad tænker
du? Tror virkelig at jeg har mærket mig frem til sagens kerne.

Ja, virkelig!

… hvordan tackler jeg sådan en fobi/frygt????
… jeg vil så gerne gøre tingene helt rigtigt så jeg hurtigt kan
komme igennem det her. Jeg er jo utålmodig og bange for alle
de følelser...puuha.

Du KAN ikke forcere en fødsel! Lev det igennem,
du overlever. Og bliver gruelig meget stærkere.
Jeg synes, at du lige nu benytter dig fint af
komplementære behandlingsmåder, når du har
akupunktur to gange om ugen og mig én gang om

Du når nok ikke derhen, hvor du kan leve et
smertefrit liv. Når vi elsker, så kommer også
angsten for at miste. Men du kan lære at leve med
dette, vi alles eksistensvilkår.

… synes jeg har det værre end nogensinde - kan slet ikke
slippe angsten. Jeg kører rundt i at det nok aldrig går over lige
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for mig - at det aldrig bliver bedre. Tænker der er jo andre
mennesker det ikke går over for - hvorfor går mit så lige
over....osv osv

Selvom du tænker, at dette har varet meget
længe, så har det faktisk ikke gjort det. At ændre
en psykisk tilstand og uhensigtsmæssige
tankestrukturer tager tid og kræver tålmodighed.
Se sådan på det, at du skal have overblik til at
“punktere” dine “tvangstanker” formentlig mindst
200 gange, før dit sind begynder at tro på, at der
er noget om snakken. Dernæst skal der være
noget mere positivt i stedet. I dit tilfælde er det
positive at sætte i stedet at blive mere bevidst om
- som du er i gang med - at tage de bedste
egenskaber med fra din genetiske og sociale arv,
altså såvel din far og mor, som at adskille dig fra
dine søskende og tage ejerskab over, hvem du
selv er i al din unikhed. Det tager tid.
Jeg beder dig om at have tillid til, at dit sind er i
gang med at finde vejen. En sjælelig transformation sker organisk, kan ikke forceres. Giv det
tid.

… jeg har virkelig hårdt brug for det gode råd........jeg er helt
ude af den. Hvordan tackler jeg dette kaos? Jeg har det
virkelig fysisk og psykisk mega dårligt. Skal jeg forsøge at lave
noget andet når det er værst - altså koncentrere mig om noget
andet (det virker lidt synes jeg, men er i tvivl om det er det
rigtige?)

Dette er en balancegang. Lige nu i kort version:
Lad ALLE tanker skylle igennem dig.
REGISTRER dem, men om muligt lad dig ikke
rive med. De er “kun” tanker. Bliv ved med at
iagttage tankerne, indtil de slipper sit tag i dig. Se,
om du kan gøre din krop rolig ved at trække vejret
dybt og afspændt, også selv om du tænker
belastende tanker. Jeg ved godt, at det er svært,
så hvis det er umuligt at være i, ikke fortræng for
altid, men vend ryggen til dem og beskæftig dig
med noget andet. Jeg tror bl.a., at dit arbejde er
en passende pause fra tankerne, hvis du har
kræfter til det.

taknemmelig for.
Ja, jeg synes jo, det er temmelig lang tid at gå
sådan her....men kan jo godt se på andre, at det
tager noget længere tid at komme igennem det
her... og ikke bare forsøge at flygte hen over den
her krise i mit liv.
Jeg glæder mig til, at vi tager fat på min
sygdomsangst - da jeg virkelig tænker, at den har
fyldt aaalt for meget i mit liv indtil nu. Jeg ved
godt, jeg altid vil bekymre mig - men jeg vil meget
gerne lære at tackle det bedre - så det ikke
kommer til at fylde så meget som det har gjort.
For det kan jeg se nu er alt alt for meget.....og
også er en af hovedårsagerne til, at jeg er der,
hvor jeg er lige nu - fuldstændig bekymret ned i
gulvbrædderne... med stress og angst til følge.
Jeg har lavet en aftale med min chef om, at jeg er
på arbejde fra 8.30 til 12.00 hver dag - minus
tirsdag hvor jeg har fri. Den aftale er lavet for 14
dage efter jeg kommer hjem fra ferie - og kan bare
forlænges, hvis der er brug for det. Dejlig
opbakning fra arbejdet. Du skriver godt nok, at det
er en pause fra tankerne - men synes desværre
ikke, at mine tanker holder pause - heller ikke på
arbejde. Men det håber jeg kommer med tiden når alt det her bliver bedre...

Vi taler i telefon om emnerne i maildialogen den
15.1. Gitte skal på skiferie, så det er ikke muligt at
ses.

Gitte svarer tre timer senere
Tak! Det er godt nok en ordentlig smøre jeg får
sendt dig hele tiden. Igen dejligt at du tager dig tid
til at svare mig så grundigt. Det er jeg
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Tredje samtale, d. 26.1.
Gitte har haft en skiferie, hvor hun har haft det
ganske godt. Ikke megen angst, fin ski. Hun siger:
”Før ferien var en dag 70% dårlig, 30 % god. På
ferien var det omvendt: 20% dårlig, 80% god dag.”
Begge børn er dog blev syge; lungebetændelse
og dårlige ører begge to. Så hun føler sig noget
belastet. Men hun har ikke angstfyldte tanker
omkring børnenes sygdom.
Vi skelner mellem, at det hun føler omkring deres
konkrete sygdom er normal moderlig, kun let
overpylret, bekymring. Men det hun føler i forhold
til sig selv er irrationel angst. Det at observere
forskellen mellem bekymring og angst, i både det
kropslige udtryk, det følelsesmæssige og de
efterfølgende tanker, der trigges, er vigtigt.
Jeg oplever, at Gitte, nærmest fra dag til dag,
bliver skarpere i forhold til at rubricere, hvilke
former for følelser, hun føler – og hvor meget det
fylder i hende gennem dagen. Hun er ikke
længere bange for at “rejse i sine tanker, følelser
og deres kropslige aftryk”. Hun møder hele sig
selv med åben pande.
Hun fortæller glædesstrålende om sin nye måde
at registrere sine tanker på. Hun siger, ”Jeg er
begyndt at kunne identificere de irrationelle
tanker, mens de opstår. Så siger jeg fra min
vidnetilstand til min tanke: Pjat med det.” Med
andre ord: Hun fortrænger ikke tankerne. Hun
identificerer dem, uden at lade sig overinvolvere.
Hun siger glad, “Jeg er begyndt at kunne
bestemme over mig selv – altså mine tanker.”
Men hvad der stadig er tilbage, er uroen i brystet
og maven. Hun siger, igen med en ny form for
afklarelse, samtidig med at hun er næsten
stakåndet i sin venten på, hvordan jeg reagerer:
“Men jeg ved godt, hvad det dækker over, udover
den generelle sygdomsangst. Det er stadig det
der med selvmord. Jeg er bange for den del af
mig, der kunne finde på at begå selvmord!”
Vi sidder en tid og kigger på hinanden. Tavse.
“Den del af dig, der kunne finde på at begå
selvmord… Fortæl om den del af dig…”, siger jeg.

Gitte forklarer, at siden moderen bragte det ind i
slægten som en mulighed, så er det jo en åbning,
en mulighed for principielt alle at kunne finde på at
begå selvmord. Hun udtrykker flere forskellige ting
og perspektiver:
Hun er vred på moderen over, at hun overhovedet
bragte den dimension ind i slægten – som en
mulig måde at afslutte livet på. Det er en forkert
udvidelse af muligheds-rummet.
Men samtidig følte alle lettelse, da moderen døde.
Det afføder, at Gitte tør give andre tanker om
selvmordet plads, nu hvor tabuet er brudt og hun i
bagklogskabens lys kigger tilbage: ”Vil det sige, at
det er sådan noget, man måske ligefrem bør gøre,
hvis man er meget syg?”
Et tredje perspektiv under samtalen peger
indefter, i Gittes egen sygdomsangst. Det værste,
værste i livet, der kan overgå én er: At man ikke
bliver rask! Den slags sker jo, det har Gitte prøvet
på egen krop med sin mor. – Og hun spørger
næst: ”Bliver jeg nogensinde helt mig selv igen?
Bliver jeg nogensinde “rask”? Livslangt syg kan jo
også være psykisk livslangt syg; det behøver ikke
kun være fysisk”.
Et fjerde perspektiv er et spørgsmål, hun stiller sig
– dels fordi hun ikke helt forstår, hvordan moderen
bare kunne forlade sine børn, og dels fordi hun
følte lettelse over hendes død: ”Elskede jeg hende
nok??? – Og elskede hun mig nok???”
De fire vidt forskellige perspektiver er alle meget
energiladede og af stor vigtighed.
På spørgsmålet, om det er “sådan noget man bør
gøre”, introducerer jeg, at selvmord jo ikke bare er
“selvmord”. Der er mange måder og mange
motiver for selvmord. Selvmord kan være fejt,
noget man spontant eller “kun” af psykiske grunde
gør. Men selvmord kan også være en form for
aktiv dødshjælp til sig selv, en absolut sidste
mulighed for at forlade verden på en nogenlunde
værdig måde. Så selvmord på den måde er i mit
perspektiv en form for kærlighedsgerning. Min
oplevelse af det, som Gitte har fortalt om hele sit
liv med moderen er, at det snarere handlede om
værdighed og kærlighed, end om flugt og fejhed.
Hun valgte derudover den mindst makabre måde,
som kan lade sig gøre, hvad angår familiehensyn.
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Forlade hjemmet, blive fundet samme dag i
vandkanten af fremmede.

selv, med overbevisning. “Ja, en bagdør – men
aldrig en fordør! Det ved jeg nu med sikkerhed.”

Gitte revner i tårer. Ja, det tror hun også. OG I
DÉT ØJEBLIK TILLADER HUN SIG PÅ ÉN OG
SAMME TID AT MÆRKE SIN KÆRLIGHED TIL
MODEREN, OG SORGEN OVER HENDES DØD.
For første gang siden moderens død sørger hun
helhjertet – og meget fyldt af uforbeholden
kærlighed.

Vi kan begge mærke, at hun er meget rolig indeni,
hel på en ny måde, da hun går ud ad døren. Jeg
modtager ingen mails mellem vore samtaler.
Gittes intensive regressive rum hos mig er
afsluttet.

Jeg kan se på hendes krop, hvordan en
opspænding, et split, nogle modsætninger, der
har været helt uforenelige – opløses. Hun bare ér
i sorgen og kærligheden. TILGIVELSEN af
moderen indfinder sig, mens gråden fortsætter.
Tilgivelsen indfinder sig organisk, uden at vi
behøver sætte ord på. Den er en strøm af
renselse. Der er så meget at tilgive, at ord ikke
kan rumme det. Men kroppen kan indfinde sig i en
dybere hviletilstand, når tilgivelsen er HEL og
indfinder sig fysisk, psykisk, sjæleligt. Tilgivelse
kan ikke besluttes i tanken, men indfinder sig
nærmest som en eksplosion, når man kommer
længere og længere ind mod kernen af sig selv,
hvor man mærker kærligheden som drivkraft for
stort set ALT i livet.
Efter gråden sætter vi ord på nogle få af de
mange aspekter af tilgivelse, der foregår i Gitte: At
hun ikke har sørget helhjertet, at hun ikke har
været god nok sygehjælper, at hun har tænkt så
negativt, at... Hendes hjerne er dog ”grød’ på en
behagelig måde, så vi vælger i stedet stilhed.
Nøglen er fundet, det modsætningsfyldte smeltet
sammen. En transformation sket. Jeg sidder
andægtigt og beundrer Gittes villighed til at
forblive i svære processer, samtidig med, at hun
har haft en fremdrift gennem dem, hen mod et lys,
hun instinktivt bare har vidst var dér for enden af
tunnelen.
Efter en rum tid konstaterer jeg, som svar på det
uudtalte spørgsmål: Kunne også jeg finde på at
tage en bagdør ud? Jeg svarer helhjertet, at det
tror jeg godt, at jeg kunne, hvis jeg kunne
oppebære det tilstrækkelige mod i situationen. Det
kunne alle mennesker finde på, er min
overbevisning; det ligger i os alle. Jeg behøver
ikke engang spørge hende, hun svarer for sig

Fjerde samtale, d. 5.2.
Gitte kommer ind ad døren med en hel anden ro i
og omkring sig. Vores samtale denne dag har fra
starten karakter af en helikoptertur ud over vores
proces sammen. Gitte opsummerer: “Jeg har det
bedre med at være hjemme. Jeg har det bedre
med at være på arbejde. Jeg er stoppet med at
tage sovepiller, jeg sover fint om natten. Efter
vores sidste samtale fik jeg en form for
åbenbaring i kroppen: Jeg vil ikke bruge mit liv på
“at have det dårligt”. Jeg vil elske mere! - og mere
uforbeholdent! Jeg hænger slet ikke på samme
måde i suppedasen længere.”
Gitte har stadig en del fysiske gener. Det trykker
ved øjnene. Hun har ondt i nakken. Det trykker i
brystet, men ikke så meget som før. Hun har ondt
i ryggen.
Gitte er som tidligere nævnt en meget
selvforvaltende type. Hun har været hos en
irisanalytiker for at få lavet en analyse af sin
konstitution, har fået forslag til kosttilskud og
forslag til ændringer i kosten, bl.a. meget mindre
mængder rødt kød, sukker og mælkeprodukter.
Gitte var netop startet på disse livsstilsmæssige
forbedringer, da vi mødtes.
Jeg påpegede over for hende, hvordan hendes
brug af sundhedsprofessionelle over måneden har
udviklet sig fra: “Giv mig symptomlindring, giv mig
omsorg” til “Hjælp til selvhjælp”. Et tydeligt udtryk
for hendes voksende ressourcer.
De negative tanker kommer stadig op; Gitte har
fundet en metode til at give slip på dem, men hun
efterspørger, om det ikke kan lade sig gøre at få
de negative tanker til at komme op i mindre grad?
Jeg svarer, at en psykisk nøgle ikke som sådan
laver “mirakel-helbredelser”. Dét den gør er at
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initiere, ikke blot en forandring for en tid, nej det er
en decideret transformation, der sker. Men ens
personlighed og historien er jo ikke forandret, så
udfordringerne vil indfinde sig igen. Nu er der blot
en lavere energi-intensitet og en anden
bevidsthed og indsigt at håndtere ud fra.
Vi bliver enige om, at Gitte også fra min side skal
have lidt mere “hjælp til selvhjælp” redskaber.
Med udgangspunkt i mindfulness (som vi under
hele forløbet har haft trænet via kropsbevidsthed,
sansetræning og åndedrætsbevidsthed), skal
Gitte to ting:
1. Meditere dagligt i 15 minutter med udgangspunkt i følelserne: Tryghed. Tillid. Nærvær i nuet.
2. Når de negative følelser kommer op, så mærke
efter: Hvad er “modgifts-følelsen”? Altså: Når
eksempelvis angsten kommer op, hvad er så i den
konkrete situation den positive følelse, der ligger
nedenunder. Hvad udspringer angsten af fra
“positiv” følelsesregisteret? I Gittes tilfælde vil det
ofte være: Kærlighed! I andre tilfælde: Tillid og
tryghed.

Femte samtale, d. 16.2.
Til læserens info skal det siges, at jeg yderst
sjældent tænker i publicering af en klientfortælling.
I forløbet med Gitte var jeg imidlertid ved at skrive
på indholdet til Time2be-platformen, og efter den
fjerde samtale opstod tanken, at jeg kunne bruges
Gittes case til at anskueliggøre
arketypiske
elementer omkring angst, samt vise et eksempel
på et angsthåndteringsforløb i mit regi. Yderligere
tænkte jeg, at Gitte måske kunne have glæde af
at
læse
sit
forløb
igennem
fra
et
helikopterperspektiv – og ad den vej få de
fremtidige håndteringsstrategier mere konkret ind
under huden.
Gitte og jeg mødes, hvor hun læser sin case
igennem og godkender den. Det er hårdt men
også klargørende for hende at læse, hvad hun har
været igennem. Hun udbryder spontant til slut
gennem tårer og lidt skæv humor, “Jeg synes godt
nok, at det er synd for mig!”

Vi taler om nøglen, som jeg har beskrevet den.
Gitte ser stor vigtighed i den, prøver at sætte ord
på den nøgle, hun efterfølgende har holdt fast i:
“Det er ikke hjernen, der kan løse mit problem!
Langt det meste, der kommer op i hjernen, er
“drilletanker”. Ting, der ikke kan bruges til noget.
Tidligere troede jeg, at jeg skulle gennemleve alle
mine tanker som “sande” og som nogle, jeg skulle
løse. Men der skete hver gang det, når jeg løste
det, tanken handlede om, så kom der blot 200 nye
tanker. Når jeg gav dem meget energi, spredte de
sig. Det er det indre, noget dybere i mig, der løser
det.”
Dvs. det er en ny forholdemåde til tankerne, som
Gitte p.t. beskriver som det væsentligste, hun
konkret og dagligt arbejder med.
Hun konstaterer eksempelvis, at der kommer
tanker op, der har med sygdomsangst at gøre. De
er der ikke helt så meget som tidligere, men de
kommer. Så går hun i vidnetilstanden, registrerer
at nu er tankerne der igen. Hun begynder parallelt
at sige til sig selv, at hun ikke skal tænde for
internettet og begynde at google. Hun beslutter
sig for at gøre noget andet, eksempelvis noget
praktisk. På den måde får hun brudt den
automatisering af processen, tanke, handling,
mere angst, der plejer at være den normale
selvforstærkende cyklus.
Hun siger med stor fasthed: “Du finder ikke svar
på nettet. Du finder svarene i dig selv!”
Omkring det at begynde at lave noget andet, for at
bryde tankens magt, siger hun: “Ganske vist
følger tankerne med, men de begynder at komme
med langsommere hastighed. Og hen ad vejen
kommer man så til at tænke på det, man faktisk
gør. Så nuet dukker op – hen ad vejen.”
Vi reflekterer over kontinuummet fra på
konstruktiv vis at give slip på en tanke og så
fortrænge og tildække en tanke, fordi man ikke
kan magte den. Den ene pol er transparent og
gør, at man rent faktisk ikke bliver “fanget ind” af
tankens kraft, den anden pol er uigennemsigtig,
fortrængte tanker får sit eget liv og kan på
uhensigtsmæssig vis “eksplodere” sig ind i
hverdagen på ustyrbare måder.
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Gitte beskriver en tanke, der også hyppigt
kommer igen. Det er: “Kan tankerne få mig til at
gøre ting, jeg ikke vil? Jeg tænker jo ting, der
bestemt ikke er et ønske eller en intention. Det er
blot en dominerende tanke. Men altså, når
tankerne har lavet så meget ravage i mit liv, som
de har, hvor stor magt har de egentlig over mig?
Hvad kan de så med mig?”

Fremskridt,
tilbageskridt
og det lange seje træk

–

Man kan og skal ikke gennemtvinge et helt nyt
mindset af kun positive tanker. Alle mennesker
har lys og skygge i sig. Men man kan på den
lange bane lære at vælge lyset proaktivt og
bevidst, frem for at mørket opsluger én. Dén
kapacitet hænger dog sammen med, at man
indimellem lader sig opsluge af mørket. Men nu
med mere ro i sig i processen. Det er en større
fleksibilitet i følelseslivet – og gensvaret på
følelseslivet – man henover tid oparbejder.
Gitte og jeg fortsatte samarbejdet i tre måneder
endnu, med 2-3 uger mellem vore møder. Dette
med henblik på at holde hende fast i intentionen
om det mere lysfyldte mindset. Der kom
tilbagefald, som vi sammen arbejdede os igennem
med den nye bevidsthed som kontekstuel ramme
for at forstå, hvad der skete.
Et forløb som Gittes er stort set altid todelt. Den
akutte angst-behandling er intensiv og kortvarig. I
Gittes tilfælde blev angsten mere håndterbar efter
ca. en måneds behandling. Det lange seje træk
omhandler at opøve større bevidsthed, selvindsigt
og psykologisk fleksibilitet. At opøve evnen at
decentrere, og at blive vidne til sig selv, således at
man kan skelne mellem tanker, følelser, krop og
adfærd – og slukke for automatiske reaktioner /
eksplosioner som f.eks. angst – er en kultivering

af selvforholdemåden, der sker over en væsentlig
længere periode og med mange gentagelser, før
det bliver til en selvforvaltningskompetence.

En eksistentiel kontakt
På publiceringstidspunktet af case-fortællingen på
Time2be-platformen er Gitte kommet hos mig i ca.
1½ år. I det første halve år med 2-4 uger mellem. I
yderligere et halvt års tid kom hun ca. en gang om
måneden, og det sidste halve år har hun kun
været hos mig to gange for det, hun selv kalder
”kursjustering”. Gitte er ikke blevet til ”et nyt
menneske”; det behøver hun bestemt heller ikke,
for hun er alt rigeligt i det, hun ér. Men hun har
fået has på sit negative mindset, så de
risikobetonede tanker dels er blevet færre, dels
håndterer hun dem med en registrerende og
overskudsbetonet indfaldsvinkel, så de ikke får lov
at dominere, når de popper op. Gitte betragter i
dag sig selv som ”helt normal” i ordets positive
betydning, fungerer godt på arbejdsmarkedet, ser
sig selv som en god mor, hustru og kvinde i øvrigt.
Efter nogle år valgte jeg at printe de væsentligste
Time2be-fortællinger. I den forbindelse havde jeg
Gitte-fortællingen fremme til nærlæsning igen og
vurderede, at den skulle printes. På det tidspunkt
var det 6 år siden, at Gitte startede i forløb. Hun
kommer stadig med jævne mellemrum, i
gennemsnit ca. hvert halve år, for kursjustering og
når livet i almindelighed har udfordringer i sig. Det
hænder, at ”angsten for angsten” kommer op – og
så kigger vi den sammen i øjnene, plukker
redskaberne frem fra rygsækken samt kigger på,
hvad der i den givne situation og livsfase kan
gøres for at tæmme den.
Men mest af alt er vores relation blevet til, at vi
mødes i en ”kloge koner” dialog om de
eksistentielle udfordringer, som livet nu engang
byder på fra tid til anden.
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