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7) Å romme minnene

Ferdigheter i å romme traume-minnene har til hensikt å minske gjenopplevelse av minnene 

så de oppleves mindre påtrengende. Ferdighetene gir både avstand til minnene samtidig som 

at de anerkjennes. De kan brukes når du blir for overveldet til å forholde deg til følelsene og 

bildene i gjenopplevelsen av traumene, eller når du er involvert i en viktig, meningsfull og 

god aktivitet her og nå som det er viktig å gjennomføre, eller - når det er tid til å hvile etter et 

velgjennomført stykke traume-arbeide.

Man kan bruke konkrete rom og bokser i den fysiske virkeligheten til denne strategien, 

og man kan bruke visuelle rom i fantasien til å romme traumene. Jeg skal også her 

minne om at slike teknikker som er ment som hjelp til å romme minnene er selvvalgte 

teknikker og de brukes midlertidig, inntil man har opparbeidet kapasitet til å bli værende 

innenfor toleransevinduet, når minnene aktiveres. Å bygge disse ferdighetene går forut 

for bearbeiding av traumeminnene i neste fase: Du rommer minnene inntil du er klar til å 

bearbeide dem i terapien.

Ved hjelp av visualisering kan man utvikle indre «kontainere», beholdere og rom for 

traumeminnene:

Forestille seg:

• Et bankhvelv, brann og tyveri-sikret rom i banken, safe, PC-fil som lagres i skyen, avlåst 

rom med ekstra lås, et syltetøysglass

• En kontainer eller fartøy, en gass-ballong høyt oppe i luften, en undervannsbåt, et fly som 

tar en boks med traumeminnet med til fjerne kontinenter.

Eller et hvilket som helst bilde som passer for deg. Bruk et som passer for deg.

Øvelse: forestill deg den kontainer som du velger. Det kan være hva som helst. Forestill deg 

at den har akkurat den størrelse og utforming som må til for å romme det som plager deg. 

Hvilken farge har den? Hvilken form? Hva er temperaturen? Hvor tykke er veggene? Forestill 

deg nå at det som plager deg går inn i kontaineren.

Forsøk ikke å presse de plagsomme tingene inn i kontaineren, men legg merke til at de 

beveger seg og flytter seg inn i kontaineren. Når alt rommes der, kan du stenge kontaineren.
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Du er den som har kontroll over disse følelser og tanker, og velger selv når du vil ta dem ut av 

kontaineren igjen. Ingen andre har tilgang.

Du kan gjøre denne øvelsen når som helst du trenger det.

Dersom du synes det er vanskelig å forestille seg dette i fantasien kan du bruke en container 

fra den fysiske virkeligheten. Du kan skrive ned forstyrrende minner, kroppsplager, følelser og 

tanker på lapper av papir.

Du kan legge dem i en skuff, boks eller på et rom med kanskje ekstra lås, evt legge dem igjen 

hos terapeuten – for å ta det frem på et senere tidspunkt, når man har kapasitet til det.

Du kan la en eller flere steiner symbolisere det du opplever som plagsomt og tyngende, du 

kan legge steinene fra deg på en utvalgt plass, eller du kan kaste steinene over ryggen bak 

deg.

Noen opplever det hjelper å skrive et brev til en støttende person; evt høyere makt, spirituell 

person eller figur. Legg det fra deg på en plass som er passende til det bruk.

Å skrive dagbok kan være en hjelp til at egne reaksjoner blir tydeligere for en selv, på en 

trygg og konfidensiell måte kan du gi uttrykk for tanker og følelser. Skap en god ramme for 

skrivingen. Finn rolig sted hvor dagbok skrives. Når du blir aktivert, skriv om det i din dagbok. 

Skriv så mye som ditt toleransevindu tillater: overskrifter eller med flere detaljer? Evt. 

følelser, hvor i kroppen kjennes det, dersom toleransevinduet tåler det. Sett en tidsramme 

på skrivingen, for eksempel 5, 10, eller 15 minutter. Lukk deretter dagboken – som symbol 

på at du stenger rommet til minnene. Når boken er lukket – har du stengt de påtrengende 

og plagsomme følelsene, tankene, og kroppsfornemmelsene til minnene inne i den. Legg 

dagboken igjen i en skuff eller skap, gå fra den. Deretter kan du gjøre noe som er beroligende 

og positivt, og som grunner deg til øyeblikket her og nå – ta i bruk en ferdighet som du har 

tilegnet deg som har disse kvalitetene.

Bruk kunst til å gi uttrykk for det du føler. Tegn eller mal bilder, gi visuelle uttrykk for minnene 

og følelsene. Du kan gi uttrykk gjennom musikk og stemmebruk. Skriv dikt. Du kan legge 

disse bildene eller skriftlige arbeide bort til senere – eller du kan ta det med til terapeuten.
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Hvis det aktiverer deg for mye, kan du velge andre måter å romme minnene på.

Akkurat som kontainere kan lekke, er disse teknikkene ikke perfekte og fungerer ikke til 

enhver tid. Øv i starten på minner og reaksjoner som stresser deg i mild grad. Da blir det 

lettere å bruke når du blir trigget i større grad. Prøv teknikken igjen dersom den ikke fungerer 

med det første. Øving er nøkkelen til mestring.

Du kan også her bruke en skala fra 1-10 for å måle en bevegelse i riktig retning.

Glem ikke å stoppe opp for hvert skritt i riktig retning, og gi deg selv anerkjennelse.

Lykke til!


