
65

   Dag 18 

Øvelse 14. Defusion: At invitere et problem inden for - 
                     og arbejde med det gennem kroppen 
10:14 min. 

Denne øvelse giver dig en træning i at arbejde 

nærværende med et problem, hverken blive 

overinvolveret med det eller fortrænge det.

Over tid slipper problemet sit tag i kroppen, og 

du føler dig forløst og let steder i kroppen, hvor 

du måske i adskillige år har haft følt dig tung 

og tynget. (Har du tunge traumer i din historik, 

anbefales det, at du de første gange, du laver 

øvelsen, guides af en erfaren terapeut.)

 

»Sid lidt og fokuser på åndedrættet, udvid så 

opmærksomheden, så den omfatter hele krop-

pen. 

Når du er grounded og parat, fremkald så at 

tænke på et problem, du har lige for tiden, no-

get du godt vil beskæftige dig med for en stund. 

Noget du registrerer som ubehageligt eller 

uløst. 

Når du har valgt noget, der bekymrer dig, en 

situation, en tanke eller en intens følelse – brug 

så lidt tid på at finde frem til de fornemmelser 

i kroppen, som problemet fremkalder. Kan du 

nærme dig, registrere og undersøge, hvilke fø-

lelser der er i kroppen, og blive bevidst om, hvil-

ke fysiske fornemmelser, du har i det område, 

hvor du føler størst ubehag. Forsøg at omslutte 

følelsen og byde den velkommen, præcis i den 

form, som den er. Du kan også trække vejret 

ind i området og give slip på følelsen lidt efter 

lidt, hver gang du puster ud.

Uanset hvilken kropslig fornemmelse, der 

kommer, se om du kan øge din accept og åben-

hed. Sig måske inden i dig selv: 

”Uanset hvad det er, er det her allerede. Lad 

mig være åben. Det er i orden.” 

Se om det er muligt, at selvom følelsen vedbli-

ver en rum tid, så giver du slip på den krops-

lige modstand og den muskulære opspænding. 

Kroppen slipper lige så stille at gå med følel-

sen. 

Fordi du har kortsluttet den automatiske for-

bindelse mellem krop, åndedræt og følelse, vil 

du efter en tid givetvis opleve, at følelsen også 

begynder at slippe sit tag i din bevidsthed. 

Når det sker, så afslut øvelsen med at sidde 

en rum tid og vær nærværende i forhold til at 

trække vejret afspændt, dybt og roligt. 

At acceptere en følelse – for at kunne slippe 

den i krop og sind – er ikke det samme som at 

acceptere den hændelse, der eventuelt afsted-

kom følelsen. Dette bearbejdningsarbejde tje-

ner udelukkende den funktion, at du ikke bliver 

gidsel i de følelser, der knytter sig til din fortid. 

Når du evner at give slip også kropsligt, på for-

tidige hændelser og afstedkommende følelser, 

får du mulighed for at træde mere åbent og 
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nærværende ind i nu’et. 

Fortsæt defusions-processen lige så længe du 

behøver det i forhold til at kunne være lige her 

lige nu.« 

 


