
CKROPPEN 



• Innledende tekst ( før tankene fantes vår kropp) hentet fra:

• https://diktugla.wordpress.com/2015/03/23/for-tankene/



Gjennom livet, men aller mest når vi er små og hjelpeløse, samler vi på erfaringer om 
hvordan andre reagerer på våre behov. 

Grunnfølelser vi alle har som veileder oss gjennom livet. 
Når disse ikke tas på alvor, eller i verste fall kritiseres og straffes, kan de utløse vårt indre 

alarmsystem. 
Hvis de som står meg nærmest, forbyr meg å føle det jeg føler, vil jeg prøve å tone ned 

mine følelser.

Kroppen gir da signaler om at det kan være farlig å uttrykke behov



Hjernen

KroppenSjelen

Underbevisstenheten er 200 ganger raskere

( frykt, skam, forelskelse…..)



Flykter ut av 

situasjoner

Kjemper, krangler

Fryser til i situasjoner, 

lammet av skrekk

Verdiløshet, skam, skyld

hjelpesløshet



Stress og angstreaksjoner

Det finnes ingen som aldri har opplevd det: 

å bli overveldet av plutselige stressreaksjoner i kroppen. 

Pulsen, pusten, svetting kan plagsomt ta overhånd når vi 

minst ønsker det. 

Lav selvfølelse kan få oss til å overtolke dette som et tegn på 

misslykkethet





Tro

Følelser

Sikkerhet/ trygghet

Relasjoner

Aktivitet / oppførsel

Oppmerksomhet

Forventninger / Håp

Utvikling

Nevrobiologi

Kroppens apotek:

Oxytocin

Opiater

Adrenalin

Cortisol

Dopamin

……

Ulike deler av 

kroppen styres av 

nervesystemet og 

hormonene



Uvaner med store omkostninger

• Spenner muskler for å hindre å kjenne på 
følelser

• Puster overfladisk og prøver å ha fokus på  « 
hode»

• Skader oss for å hindre plagene

• Spiser for lite eller for mye

• Sover for lite eller for mye

• Drikker eller ruser oss

• Avledelse seg med….

Alt dette fordi vi ikke holder ut med 
kroppen



Film fra You tube om følelser:
Alfred og skyggen

•For å oppnå et 

roligere, mer 

respektfullt og 

varmere forhold til 

hva som pågår inne i 

deg, trenger du å 

forholde deg til hva 

som skjer i kroppen 

din på en mer 

nysgjerrig måte.



Skam på bekostning av glede?

• Rastløs og anspent kropp

• Jeg avviser komplimenter andre 

gir meg

• Pisker meg hardt til kanten av 

utmattelse

• Jeg føler å nyte noe blir feil

• Sint på seg selv fordi jeg har 

angst



Skam som «lammer» kroppen

Øvelser



•Øve deg på å ikke 

dømme deg selv, men 

prøve å møte deg selv 

med respekt, ømhet og 

medfølelse. For å få til 

det må du lytte 

forståelsesfullt til den 

indre støyen, helt til den 

erstattes av stillhet og ro. 



C

Fint minne

Sanser:

Lyd

Syn

Smak

Lukt

kjenne

Følelser:

Glad…

Tanker:

Jeg er fri

Jeg er 

trygg

Kroppen:

Rolig 

avslappet

Dårlig minne

Sanser:

Lyd

Syn

Smak

Lukt

Kjenne

Følelser:

redd

trist

Sint

Kroppen:

Mage

Bryst

Hals

Hode

….

Tanker:

Jeg er 

hjelpesløs

Jeg er 

utrygg

dum, skyld…



C

Når vi steller, pleier og pynter oss selv og i tillegg aksepterer kroppens 

størrelse, form og overflate som den er skapt, slik at vi kan bruke kroppen 

og glemme den – da får vi tak i det vakreste av alle smykker, nemlig vår 

egen utstråling. Lyset og livet i øyene, ledigheten i kroppsspråket overgår 

all annen pynt.





•Bruksavhenging?
Hjernen

KroppenSjelen



Regulering gjennom kroppen



Øv på å snu tanker

Hva skjer når hever 

haka litt og ser rundt?

Tørre å ta imot litt 

kroppskontakt

Puste dypt

Gå en tur

Bevege seg til musikk

Ta en dusj med en god 

dusjsåpe

Gå tur i naturen





Annen litteratur:

• https://psykologisk.no/2015/01/hva-

foler-du-om-kroppen-din/

• Fra boken : 

• Selvfølelse av Guro Øiestad ( 2009)

• Selvhjelpsmanual Traume:

• https://www.modum-bad.no/wp-

content/uploads/2015/06/Manual1.pdf

https://psykologisk.no/2015/01/hva-foler-du-om-kroppen-din/


Øvelse: hva ønsker jeg å gi?

•Gi et varmt blikk

•Gi en hånd

•Gi et klapp på skuldre

•Gi en klem

•Jeg ønsker deg en fin uke


