
Steg mot et sikkert fotfeste i nåtid Modum Bad © Ellen K. Jepsen 15

2) Fysisk grunning

I de neste minuttene da vil vi ha fokus på fysisk grunning, som er det å lede 

oppmerksomheten nedover mot bein og føtter og merke kontakten til underlaget, til bakken 

du står på og merke den fysiske støtten: støtten som du får til bein og føtter. Du kan gjøre det 

når du sitter eller når du står. Led oppmerksomheten nedover. Merk kontakten fotsålene har 

– om det er inni i skoen og ned til underlaget. Legg gjerne først merke til den ene fotsålen i 

skoen og så den andre. Du kan eventuelt bevege tærne litt, hvis det er vanskelig å kjenne.

Finn den avstanden mellom føttene som oppleves god. Hvor er det mest bekvemt? Du kan 

eksperimentere litt frem og tilbake, fra side til side. Hvor oppleves det greit - når du har 

fordelt vekten mellom begge føttene? – Kjenn underlaget, støtten opp gjennom beina. Og så 

kan du flytte vekten litt over på den ene foten og merke hvordan det er når trykket øker på 

denne ene foten; merk at støtten er mer mot den ene foten og mindre mot den andre. Og du 

kan flytte vekten over på den andre foten. Hvordan kjennes det? – Er det forskjell?

Du kan flytte den ene foten litt fremover, legge vekten frem. Hvordan føles det å ha mer vekt 

på det fremste beinet, og mindre på det som er bak? Flytt vekten litt bakover. Kjenn støtten 

fra underlaget. Du kan gjøre det i ditt eget tempo. Du kan flytte det andre beinet litt frem, og 

legg merke til kontakten.

Og som nevnt kan du øve dette i ditt eget tempo, som passer for deg. Det er ikke noen 

bestemt måte å gjøre det på. Det viktigste er det å rette oppmerksomheten nedover 

mot bein og føtter og kjenne på kontakten med underlaget og støtten du får fra bakken, 

underlaget.

Hvordan er det hvis du samler beina? – merker kontakten og støtten – til forskjell fra når det 

er litt avstand mellom føttene?

Nå står vi her ved – jeg tror det største tre her i parken på Modum Bad. Jeg tror det er veldig 

gammelt, jeg tror det har noen veldig dype røtter. Jeg tror vi kan lære mye fra trærne, når det 

gjelder grunning og ha røtter, især fysisk grunning.
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Nå har vi snakket mye om føtter og bein og kontakten med underlaget, men det er også 

mulig å merke støtte og kontakt gjennom hendene, hvis det er greit. Alt er bare forslag. 

Hvis du er hjemme og naturligvis ikke har et slikt tre hjemme – men det kanskje er en 

vegg, kanskje en dør hvor du kan si: «Nå vil jeg prøve å bare kjenne en fysisk kontakt, en 

fysisk støtte fra noe som er stødig og solid, en dør, en vegg, et tre eller noe annet». Kjenn 

kontakten.

Du kan legge krefter i dette, si «Nå vil jeg prøve å velte døren eller veggen», se om du har 

krefter til det, om du er sterkere enn treet. Det er lov å faktisk gjøre sånn: dytte alt du kan 

mot veggen eller døren (eller treet) – og legg merke til at veggen eller treet holder deg. 

Uansett hvor mye krefter du legger i så blir du holdt. Bruk tid på det og merk at du blir holdt. 

Og du kan gjøre det litt eller mye som det passer for deg.

Så kan du prøve også å si «Nå vil jeg prøve å gi meg litt over. Jeg stoler på at treet holder 

meg, det bærer meg. Jeg vil se om det faktisk går an» (og det gjør det selvfølgelig). Gi deg 

litt over og merk at treet det holder deg. Veggen holder deg. Du kan prøve å se om du kan 

slappe mer og mer av, og samtidig merke at du blir holdt. Du kan også legge merke til den 

stødighet som veggen har, den stødighet som treet har, og det svikter ikke. Det er en annen 

måte å merke fysisk støtte på fra omgivelsene.

Og så kan vi slutte som vi begynte med å rette oppmerksomheten nedover til føtter og bein, 

og la tanker og følelser hvile, og rette oppmerksomheten nedover. Og hvis tanker og følelser 

igjen forsøker å ta oppmerksomheten, si til deg selv «det er greit», det skjer for oss alle, at 

tankene vandrer, da rett oppmerksomheten nedover igjen, og kjenn at «jeg er her og nå og 

jeg blir holdt, jeg blir støttet fra bakken».

Dette kan du gjøre hvor som helst og når som helst i løpet av dagen. Gjør det gjerne med 

jevne mellomrom for å få det inn som noe som er kjent i ryggmargen, når du trenger det i 

mer vanskelige tider.

Lykke til! Takk for nå!


