
Tjekliste: 
Sådan bruger 
du dine følelser 
til at hele din 
krop



Der er en mening med sygdom. 

Når du forstår den mening, ved du, 
at din krop er her for at hjælpe dig. 

Jeg er terapeut og hjælper dig  med 
at forstå, hvordan din sygdom 
hænger sammen med traumer, din 
krop har fået. Og hvordan du 
forløser dem for at hjælpe din krop 
med at helbrede sig selv. 

For selvfølgelig påvirker dine 
følelser og det, der sker i dit liv, din 
krop. 



Brug dine følelser 
til at hele din krop

Dine følelser er afgørende for at din krop overhovedet 

kan hele. 

Det er dem, der: 

—> Hjælper din krop ind i den tilstand, hvor din krop heler 

sig selv. 

—> Giver dig meningsfuldhed, der forstærker din 

helingsproces 

  Her en tjekliste, der viser dig, hvad du kan gøre for at 

hele din krop med dine følelser. 



Tjekliste

1. Hjælp din krop med at hele 

2. Få fred med din sygdom 

3. Find meningen 

4. Forløs traumet bag 

5. Soulution 



1. Hjælp din krop med 
at hele 

Din krop er for vild til at hele sig selv. 

Det gør den, når den lader op. 

Problemet er bare, at mange af os ikke er særligt gode til at lade 
sådan rigtigt op. 

Det kan godt være, du ligger på sofaen, men hvis dine 
bekymringer sværmer rundt i hovedet på dig som et aggressivt 
hvepsebo, så er du altså stadig ikke afslappet. 

Derfor er det virkelig vigtigt at du er i nogle omgivelser, der er 
trygge, og gør noget, der giver dig styrke og tro. Og det er både 
fysiske omgivelser (hvor du er, hvilken mad du spiser osv.), 
sociale omgivelser og psykiske omgivelser (omgiv dig med noget, 
der giver dig håb og glæde). 

På den måde kan du hjælpe din krop med at starte dens egen 
helbredelsesproces.



2. Få fred med din 
sygdom 

Ja, det virker paradoksalt at du både skal acceptere at du er syg, og 
samtidig gøre noget ved det. 

Det er det også. 

Sagen er at sygdom kan være meget stressende for dit system. Det 
kan være fyldt med frygt, irritation, vrede, sorg, afmagt. 

 Og alle de følelser stresser dit system - hvilket gør at 
helingsprocessen er langsommere.  

Jo mere, du kan acceptere det, som det er, jo mindre vil du faktisk 
lægge mærke til symptomerne - faktisk er der nogle,  hvor de 
forsvinder som dug for solen bare ved at acceptere deres sygdom. 

Det gør også at du slipper for at bekymre dig om, hvorvidt du nu gør 
det rigtige. 



3. Find den 
følelsesmæssige 

årsag.
Din krop skaber ikke sygdom for at genere dig, men for at hjælpe dig.  

Det gør den, fordi du har været ude for et chok eller en konflikt. 

Nogle sygdomme kommer, lige når du står i en konflikt og andre 
kommer når du lige har løst konflikten (og din krop endelig kan slappe 
af).  

Ved at finde ud af, hvad chokket er og hvad din krop prøver at hjælpe 
dig med, kan du begynde at samarbejde med din krop om at få det 
bedre. 



4. Forløs traumet bag

Din krop reagerer, fordi den forsøger at hjælpe dig med at løse den 
konflikt, der har været i gang.  

Men grunden til at du overhovedet reagerer på den konflikt, er at det 
har sat sig som et traume i din krop.  

Et traume giver dig ubehag i din krop: det kan være ondt i maven, 
stakåndethed eller spændinger i kæben.  

Ved at finde traumet og forløse det vil du kunne tænke på konflikten, 
men uden overhovedet at kunne mærke følelsen i din krop.  

Du kan godt huske, du har haft følelsen, men det giver dig ikke 
længere noget ubehag . 

Når du ikke længere har noget ubehag, slapper din krop af, den kan 
hele og der er ikke længere behov for at din krop forsøger at hjælpe 
dig med.  

Derfor kan den vende tilbage til normaltilstanden.



5. Soulution

En soulution er en sjælsforløsning.  

Det er det der sker, når du virkelig forstår meningen med dit 
symptom.  

Altså en forløsning der både sker på et fysisk, følelsesmæssigt, 
intellektuelt og åndeligt plan. Hvor det hele går op i en højere, dybere 
eller bredere enhed, som du virkelig har forstået og integreret i dit liv, 
der gør, at din krop kan give slip på sygdom. 

Det behøver ikke engang være særlig hokuspokusagtigt.   

Det kan være en dyb forløsende snak med din ven, der havde svigtet 
dig. Eller en følelse af virkelig at være kommer i kontakt med din døde 
mor og dermed forløse det savn, der har været i dig.  

En soulution kan ske spontant, og ved at arbejde med de 4 punkter 
herover øger du sandsynligheden for at den opstår. 



Klik her for at få 
hjælp til  at hele 

din krop.

https://nadiazarling.simplero.com/page/76103-behandling

