
Steg mot et sikkert fotfeste i nåtid Modum Bad © Ellen K. Jepsen 27

6) Trygt sted

Hei! Jeg vil her ha på hvordan etablering av det vi kaller «Trygt sted» kan være en hjelp 

til grunning. Teknikker som involverer «Trygt sted» kan brukes som en avledning bort fra 

overveldende traumereaksjoner, flashback, sterke vonde følelser, usunne og potensielt 

ødeleggende impulser og handlinger. Samtidig med at de avleder har de også en beroligende 

innvirkning.

Tenk på et sted, en plass i ditt liv der du følte deg meget rolig, trygg, og beskyttet. Du kan 

legge vekt på sinnsro og fred, som f.eks. på en vakker strand ved solnedgang, eller du kan 

legge vekt på å være trygg og i sikkerhet, som på en fjern ubebodd øy, der du har full oversikt 

over alt og alle som måtte nærme seg. Ditt trygge sted kan være et sted du forestiller deg, 

eller et sted fra virkeligheten, som du faktisk har brukt å trekke deg tilbake til tidligere for 

trygghet og sikkerhet. Eksempler på sistnevnte kan være et tre i skogen der du trakk deg 

tilbake og opplevde sikkerhet, eller hjemme hos bestemor på kjøkkenet, der hun ga deg 

trygghet, varme og omsorg. Eksempler på det første kan være en plass oppe på fjellet der 

du opplever en vakker fredfylt stillhet, eller i en god stol med pledd foran peisen, eller du er 

på en båt langt borte fra land på en vakker dag. Ditt trygge sted kan inneholde at noen gode 

mennesker i ditt liv er til stede, eller du kan velge å være helt alene. Du trekker deg tilbake til 

ditt trygge sted i fantasien, i forestillingen – bort fra de vonde traumeminnene og -følelsene, 

og overveldende triggere og stress. Bare fantasien setter grenser for hvordan ens trygge sted 

kan være. Det kan inneholde hva som helst og hvem som helst du ønsker, hvor som helst du 

ønsker det, med så mange detaljer som du ønsker. Jo flere detaljer du har med, dess bedre vil 

det fungere for å fange din oppmerksomhet og skape avstand til traumereaksjonene.

Vi kan gjøre en øvelse her:

Sett deg godt til rette. Du kan lukke øynene hvis du ønsker det. Nå kan du gå inn i 

forestillingen:

Du kan reise til den plass som du ønsker deg, den plass som har akkurat de forholdene som 

du ønsker. Tid og penger setter ingen grenser. Hvor er du da?
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Se at du er der, se deg omkring, legg godt merke til det du ser, hva legger du merke til? Hva 

ser du? Akkurat det som du er godt å se på, som du ønsker mest. Se godt på det, ta det inn, 

kjenn at det er godt.

Hvilke lyder hører du, akkurat de lydene som du ønsker å høre. Hva hører du? Legg merke til 

det, ta det inn, kjenn at det er godt.

Hva merker du med tanke på temperatur, akkurat den temperatur som du liker, hvordan er 

det å kjenne på den? Kjenn på det, kjenn at det er godt, ta det inn.

Legg merke til duftene – at det er akkurat slik du ønsker det. Hva dufter du? Hvordan kjennes 

det, at det er godt? Kjenn og ta det inn.

Om du ønsker å smake på noe som er godt, kan du det. Smak på det som er godt, som du 

ønsker, kjenn at det er godt.

Hva gjør du? Sitter, står, annet? Kjenn hvordan det er å gjøre akkurat det du ønsker der og da. 

Kjenn det og ta det inn, kjenn at det oppleves godt.

Er du sammen med noen, eller alene? Legg merke til at det er akkurat slik du ønsker det, 

kjenn – og ta det inn.

Nå kan du ta det inn alt sammen. Kjenn at det er godt, ta det inn.

Dette er din plass, bare din. Du kan dra hit så mye og lenge du vil og trenger det.

Når du er klar kan du komme tilbake til den nåværende virkeligheten her, du kan gradvis 

åpne øynene og reorientere deg til rommet her og nå.

Når som helst du vil kan du dra tilbake til ditt trygge sted.

Du har ditt trygge sted som en midlertidig plass du kan dra tilbake til når du er i ferd med 

å bli overveldet av traumereaksjoner, uten at det bør lede til overforbruk. Det er ikke et 

alternativ til fred og trygghet i det virkelige livet – bare et sted å trekke seg midlertidig tilbake 

til for stabilisering. Med andre ord, fantasien bør ikke bli misbrukt men kan brukes klokt som 

en måte å distrahere seg selv bort fra å bli overveldet av usunne følelser eller impulser og 

handlinger.

Om du har «deler» (dvs. dissosiative deler av personligheten), kan du i terapien jobbe med at 

alle delene får et trygt sted, som de kan trekke seg tilbake til når de trenger å ble skjermet fra 

situasjoner i hverdagen, som ellers ville bli for overveldende for deg.
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Du kan også undersøke om du har eller kan etablere en konkret plass i den fysiske 

virkeligheten her og nå som gir deg en indre følelse av ro eller trygghet, som du kan trekke 

deg tilbake til, når du trenger å få avstand til overveldende traume-reaksjoner og å finne 

frem til følelsen av indre ro, trygghet og sikkerhet.

Ta tid til å etablere et trygt sted!

Lykke til!


