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1) Mental grunning

Reorientering til her og nå:

• Ukedag, måned, år

• Mitt navn er..

• Jeg er…(alder).. år gammel

• Jeg er her…

• (sammen med…)

• Jeg er voksen – og trygg nok

Telle bakover fra 10 til 0: 10 – 9 – 8 – …….. – 1 – 0

Jeg føler… men jeg vet:

• Jeg føler meg utrygg, men jeg vet jeg er trygg

• Jeg føler det skjer nå, men jeg vet det ikke skjer

• Jeg føler ikke jeg lykkes med noe, men jeg vet jeg har lyktes med….(eksempel)

Dersom du har «deler»:

• Jeg føler jeg er flere personer, men jeg vet jeg er én person

Varianter:

Minne deg selv på at du er trygg:

• Jeg har blitt trigget nå, men jeg er trygg

• Jeg har fått opp minner, men jeg er trygg

• Jeg er på vakt, men jeg er trygg

Andre eksempler på å minne seg selv på at det er over:

• Det skjer ikke nå. Dette er bare min amygdala – røykvarsler – som gir falsk alarm,

• Det var da – men det skjer ikke nå. Jeg ble såret da – men skal ikke bli såret nå.

Minne deg selv på at du har opplevd dette før, det gikk over, og det vil også gå over nå:

• Jeg har følt det mørkt og håpløst før, men overlevde likevel. Jeg overlever også denne 

gangen.

• Dette er et minne, det skjer ikke nå, jeg har opplevd dette før, og at det gikk over og jeg 

overlevde. Også dette vil gå over, om en liten stund.
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Det anbefales å lære seg tidlig i terapien å introdusere noe lindrende og beroligende til seg 

selv samtidig med at det kobler deg til her og nå:

• Nevn fem gode ting i ditt liv, evt færre hvis det er vanskelig å finne fem ting akkurat nå

• Gjenta positive utsagn

• Tenke på sin favoritt: farge, dyr, mat, bok, TV program, musikk, aktivitet, gjenta positive 

utsagn

• Gjenta utsagn som representerer mestring: «Jeg klarer dette», «Jeg vet denne følelse går 

over om en stund»

Evt. spirituelle ressurser


