
Samtaleterapi

Stedet for deg som søker nye løsninger



Denne heftet inneholder informasjon om samtaleterapi 
ved Balanzen. Samtaleterapi kan oppleves både 
skummelt og farlig, fordi det å snakke om oss selv er vi 
lite vant til, og fordi når vi snakker om vanskelige hen-
delser vekker dette kroppslige reaksjoner. 

Samtaleterapi er nyttig fordi ved:
- å sette ord på tanker og følelser
- å se på egne tankemønstre
- å bearbeide opplevde hendelser
- å låse opp kroppslige spenninger

kan en få mer energi, og en ser tydeligere hvordan en 
kan leve et friere liv. Et liv  i samsvar med egne og ikke 
andres regler og grenser. Et liv i samsvar med egne, ikke 
andres regler. 

Livet har lært meg at vi er mer styrt av ubevisste pros-
esser enn vi tror. Ubevisste prosesser kan være uhensik-
tsmessige tankemønstre eller noe som har skjedd som 
ikke er bearbeidet. Ofte medvirker slike prosesser til at 
vi unngår bestemte ting. 

Vi kommer aldri i gang med noe vi egentlig ønsker å 
gjøre. Fordi disse prosessene er ubevisste, ser vi dem 
ikke. Vi merker det først når vi er løst fra dem. Da kan vi 
kjenne på lettelse eller at noe ubehagelig har sluppet 
taket. Det kan også merkes som mindre smerter og mer 
energi. 

Mange som søker samtaleterapi vet egentlig ikke hva 
som gjør at de ikke klarer å hjelpe seg selv. Noen er 
veldig slitne, andre plages av indre uro. Noen plages av 
ubehagelige tanker eller tankestress. 

En gang jeg selv var i en slik situasjon ble jeg skremt av 
tanker som: 
- tenk om jeg aldri blir frisk
- tenk om jeg aldri kan gå på jobb mer

Jeg var i en situasjon hvor det var umulig å planlegge 
noe som helst. Helsen svingte som været, en dag sol, 
neste dag regn. Noen ganger oppstod storm fra klar 
himmel. Etter 6 måneder med ”stå fast” sykdom, valgte 
jeg nye løsninger. Da løsnet det. Skal du ha en endring i 
livet, må du gjøre en endring. 

Det går ikke an å gi opp



Helhetlig tilnærming til helse
På Balanzen har vi en helhetlig tilnærming til helse. Vi 
forstår et menneske som bestående av en fysisk kropp 
og en ”energikropp” som til sammen utgjør en helhet. 
De er som to sider av samme mynt, begge eksisterer 
samtidig. 

En fysisk kropp uten en ”energikropp” er et lik. 
En ”energikropp” uten en fysisk kropp er et spøkelse. 

Siden vi som mennesker fungerer som en helhet kan vi 
- endre vår fysiske kropp og psyke gjennom samtaler 
hvor vi setter ord på tankemønstre og følelser,
- endre vår fysiske kropp og psyke gjennom fysiske 
øvelser, pusteøvelser, samt yoga. 

Som mennesker er vi unike, og vi trenger derfor 
unike løsninger når livet setter seg i kroppen. Den 
hjelpesøkende sine symptomer, og ikke deres diagnos-
er, vil derfor være utgangspunkt for samtaleterapien. 

Som mennesker har vi samlet erfaring hele livet, 
og vi vet ofte ikke hva vi trenger å snakke om når vi 
søker hjelp. Men kroppen husker, og vår pust kan 
brukes som et kompass for å forstå oss selv bedre. 
Sannheten om oss selv, vet vi først når ”det fastlåste” 
har sluppet taket. 



Skyggen i oss selv
Den ubevisste delen i oss selv kalles ofte for skyggen. 
Målet med samtaleterapi er at vi skal bli mer kjent med 
de skyggesider vi har, som styrer oss mer enn vi ønsker. 
Når vi forstår hva som skjer, kan vi ta kontrollen selv. Når 
vi ”setter navn på trollet – sprekker det”.

Målet at den som søker hjelp skal forstå seg selv bedre, 
samt forstå mer av egen situasjon. 

Vi har faktisk to svært ulike måter å forstå oss selv på. 
Den ene måten bygger på tankene våre, den andre på 
følelser og kroppsfornemmelser. I hverdagen flyter disse 
over i hverandre. For vanlige situasjoner har dette ingen 
betydning. Men når det gjelder fastlåste situasjoner, 
problemer som vedvarer, kan det å forstå seg selv på 
begge måtene medvirke til at det vanskelige løser seg. 
Det er derfor dette er så viktig.  

Et vanlig tegn på indre stress er når tankene ikke gir 
fred og en har indre konflikter. En indre konflikt er når 

personens tanker er motstridende, eller forteller noe 
annet enn personens følelser og kroppslige reaksjoner. 
Slike situasjoner kan skape usikkerhet og forvirring. 
Det kan også skape handlingslammelse, fordi en dras i 
motstridende retninger. 

Ubevisste etablerte tankemønstre kan stå i veien for 
den løsning en søker. For eksempel: ”eg har prøvd alt, 
og det er ingen som kan hjelpe meg”. 

Dette tankemønsteret kan hindre personen å søke 
alternative terapiformer som kanskje kunne ha hjulpet 
dem. Ubevisste tankemønstre kan også skjule en delvis 
sannhet. Kanskje har personen prøvd tiltak som kunne 
hjulpet, men gav opp før tiltaket fikk virke. Når livet 
setter seg i kroppen snakker vi om måneder for å løse 
det opp, ikke dager og uker. 

Har du tatt et bevisst valg om å hjelpe deg selv? I så fall, 
ikke gi opp før du  finner en løsning. Tenk som en klient 
sa det: det må finnes noen der ute som kan hjelpe meg. 



Når livet setter seg i kroppen
Stressreaksjoner kan være tankestress, ubehagelige 
følelser og kroppslig ubehag. Disse reaksjonene er krop-
pen sin måte å fortelle oss at her er det ”noe”.  

Kroppslige stressreaksjoner kan ha mange forklaringer. 
En forklaring er at vi kan føle oss presset eller truet. Da 
aktiveres kroppens forsvar, for å beskytte oss. Dette er 
en automatisk og ikke viljestyrt reaksjon. Vi anspenner 
da musklene, og holder pusten tilbake. Hvis stresset og 
presset vedvarer, kan dette etter en tid føre til mangel 
på krefter, vi kollapser energimessig. 

Anspente muskler over tid gir smerter, spesielt i armer 
og skuldre.  Vi kan også oppleve en slitenhet som ikke 
forsvinner selv om en sover hele natten og slapper av.

Vanlige kroppslige stressreaksjoner kan være: dårlig 
konsentrasjon, dårlig hukommelse, søvnvansker, indre 
uro, angstanfall, hodepine og tankekjør. Dette kalles 
flykt og kjemp reaksjoner fordi de mobiliserer vårt 
aktive nervesystem.  

Andre kroppslige stressreaksjoner er knyttet til vårt 
rolige nervesystem. Disse er:  trett og slitenhet, avmakt, 
handlingslammet, svimmel, kvalm, mage-tarm proble-
mer, kald på hender eller føtter, eller kald inni kroppen, 
og en får ikke gjort det en ønsker. Disse reaksjonene 
kalles freeze reaksjoner.  

Når en person har både flykt og kjemp reaksjoner, samt 
freeze reaksjoner, føles dette som om noe i kroppen gir 
full gass og full brems samtidig. 

Vi kan holde  kroppslig ubehagelige reaksjoner borte 
fra oppmerksomheten i mange år. Men de forsvinner 
ikke selv om tiden går. Slike fastlåste stressreaksjoner 
vedvarer til vi løser dem opp. 



Kroppen husker 
Fra vi unnfanges og frem til vi blir voksne er vi prisgitt 
våre foreldre og våre omgivelser. I mors mage er vi i 
symbiose med vår mor. Vi tenker som henne og føler 
som henne. Har mor og far livskriser, vil også barnet 
oppleve denne livskrisen. Noen barn opplever derfor 
traumer før de er født. 

Erfaringer fra svangerskap, fødsel og de første leveår 
kan prege oss senere i livet. Jo tidligere en traumatisk 
hendelse skjer med barnet, jo flere forhold av normal 
utvikling kan den påvirke. 

Hendelser som skjer før vi er tre år huskes kroppslig. 
Ofte mangler vi språk for å uttrykke slike opplevelser.

Andre hendelser som skjer etter 3 år kan også prege 
oss. En ubearbeidet hendelse setter seg i kroppen som 
en spenning eller som følelsesløshet. Ofte trenger vi 
hjelp til å forstå hva som skjer i oss. Har du forsøkt å 
hjelpe deg selv i mer enn 6 måneder uten å lykkes, søk 
hjelp. 
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Når vi opplever truende situasjoner, aktiveres automa- 
tisk kroppslige reaksjoner for å beskytte oss. Vi kan 
ubevisst utvikle en kronisk på vakt holdning. Kroppen 
kan da rope fare, fare, i nye situasjoner, selv om situas-
jonen er trygg. 

Ubearbeida hendelser kan skape vansker for oss senere 
i livet. Dette opplevde Tone. 

Tone oppsøker meg fordi hun får angst når hun tar bus-
sen. ”Det er akkurat som jeg mister kontrollen over hva 
som skal skje”. Jeg spør når hun første gang opplevde 
dette. Tone svarer: når hun var 10 år, hadde hun vært 
innlagt på sykehuset. Hun trodde hun skulle dø. Tone 
ble veldig redd. 

En gang Tone tok bussen, trodde hun at hun gjenkjente 
legen fra sykehuset. Etter denne hendelsen har Tone 
alltid vært på vakt. 

Tones historie viser noe som ofte skjer med angst. Den 
har knyttet seg til noe som egentlig ikke har med selve 
årsaken å gjøre. Når sammenblandingen skjer er det 
logisk.

Tones angst oppstod på bussen, når hun trodde hun 
gjenkjente legen. Tones angst på bussen nå er reell. 
Men årsaken til angsten har trolig mer sammenheng 
med sykehus-oppholdet enn med det å ta buss.

Møte med legen på bussen, ble en trigger for ubearbei-
da minner fra sykehuset. Triggeren utløste angst. Siden 
Tone satt på bussen koblet hun selv disse to sammen. 
Reaksjoner som utløses av triggere er ikke viljestyrte 
reaksjon. De skjer automatisk, utenfor vår kontroll. 

Det er ikke alltid som vi tror 
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Hør etter når kroppen ”roper” 
Kroppen roper til oss gjennom symptomer. I starten 
opplever vi dette som stress. Kravene som er rettet mot 
oss blir for mye for oss. Varer dette over tid kan vi få en 
fysiologisk ubalanse. Flere av kroppens systemer kan da 
rammes på en gang. 

1.  Hormonsystemet, spesielt binyrer som produserer 
     hormoner som hjelper oss å mestre stress. 
2.  Immunsystemet, spesielt skjoldbruskkjertelen og   
     lymfesystemet, dette gjør at vi blir lettere syk, og 
     bruker lengre tid på å bli frisk.
3.  Mage/tarm systemet.
4.  Hjerte og blodsirkulasjon.
5.  Nervesystemet: flykt, kjemp og freeze reaksjoner.
6.  Lungene, vi puster ikke lenger fritt. 
7. Smerter i muskler og ledd 

I dagens samfunn lærer vi mange ferdigheter. Men vi 
lærer sjelden hvordan vi håndterer kroppslig stress, slik 
at vi kan gi slipp på det. En medvirkende forklaring til at 
vi blir syke kan være at vi bærer på gammelt kroppslig 
stress. 

Legen Gabor Matè forteller om en undersøkelse han 
gjorde blant sine pasienter . Han spurte pasienter med 
kronisk sykdom om de som barn hadde noen å snakke 
med når de var triste, oppskjørta eller sinte. Han fikk 
samme svar hos alle; nei.  Matè sin hypotese er at per-
soner kan bli syke når de ikke får ”rensa ut” det de bærer 
på. 

Samtaleterapi hjelper oss å bli kjent med vår egen 
kropp, våre egne kroppslige reaksjoner. 

Vår kropp har et symbolsk språk, som gir mening når 
vi forstår det store bildet. Kroppslige symptomer, 
tankerekker og følelser som går igjen, kan derfor brukes 
som ”puslespill brikker” i dette bildet. Når vi forstår det 
store bildet, får vi en kroppslig reaksjon, spenninger 
slipper taket. 
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Trette binyrer 
Trette binyrer handler om en situasjon hvor kroppen 
ikke klarer å produsere nok av stresshormonet kortisol. 
Dette skaper en energikollaps. Eva forteller: 

Jeg møtte veggen, plutselig klarte jeg ikke presse meg 
lenger. Det føltes som om jeg hadde en begrenset mengde 
med energi tildelt. Når denne var oppbrukt var det tomt. 
Jeg måtte da hvile, ikke gjøre noe, og på den måten samle 
opp ny energi. Livet var uforutsigbart. Jeg kunne føle 
meg frisk, men hvis jeg anstrengte meg litt for mye ble jeg 
liggende. Om jeg ble liggende 3 timer, 3 dager eller 3 uker 
visste jeg aldri. 

Trette binyrer et syndrom, og ingen diagnose. 
Syndromet oppstår når en har levd med stress i 
kroppen over tid. 

Vanlige tegn på trette binyrer kan være: 
- vanskelig å stå opp om morgenen
- fortsatt trett selv om en har sovet
- hunger etter noe søtt eller salt
- mangler krefter til kjekke ting
- mindre sex lyst
- tåler stress dårligere
- bruker lengre tid på å bli frisk ved sykdom
- svimmel når en reiser seg fort
- mild depresjon
- gleden forsvinner
- kvinner: økte premenstruelle plager
- forverring av symptomer dersom en dropper 
 et måltid
- mindre fokusert, mer tankekaos
- dårligere hukommelse
- mindre tolerant
- fungerer dårlig før 10, fungerer elendig 15-
 16, fungerer best etter klokka 18
- bruker lengre tid enn før på å fullføre 
 oppgave



Hvordan kan en person med trette binyrer hjelpe seg 
selv? Det er flere veier ut av dette. Når du befinner deg i 
en livvsituasjon som stresser deg har du flere valg: 

1.   Endre situasjonen
2.   Endre deg selv slik at du tilpasser deg situasjonen
3.   Forlate situasjonen
4.   Stopp aktiviteter som stresser deg
5.   Rydd opp i relasjoner som tapper deg
6.   Søke hjelp til å gå gi slipp på gammelt kroppslig 
       stress og tankestress
7.   Fylle dagen med noe som gir mening og energi
8.   Spis riktig mat
9.   Rens kroppen for avfallsstoffer

Gjennom samtaleterapi kan personer bli bevisst på 
hvordan en bedre kan hjelpe seg selv og bedre forstå 
seg selv. 

Foto: Ida K Vollum (vestfoto.no)



En tankefeil
En tankefeil jeg oppdaget under mitt doktorgrads-
arbeid var at personer blandet sammen diagnose med 
årsak til problemer. Flere personer sa at de trodde 
at diagnoser som angst og depresjon var årsaken til 
deres problemer.  Men, en diagnose forteller kun at en 
personer har de kroppslige reaksjoner som diagnosen 
inneholder. Årsaken til de kroppslige reaksjonene kom-
mer forut i tid.  En diagnose er derfor en 
beskrivelse, og ikke årsaken til personens problemer.

For deltakerne i min studie hadde tankefeilen en 
praktisk konsekvens. Diagnosen gav dem en 
forklaring til sine problemer. De søkte derfor ikke etter 
andre forklaringer. De etablerte forklaringene 
medvirket til at de ikke fikk bearbeidet sine 
traumeerfaringer.    

Har du tenkt over hva dine symptomer forteller deg? 
For noen handler det om at de ikke er ærlige med seg 
selv.  Hos andre handler det om at de ikke tar seg selv 
på alvor. Hører på andre, ikke seg selv.
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Vi er vår familie
Kvantefysikken viser at vi som mennesker energimes-
sig er tilknyttet hverandre. Dette skjer uavhengig om vi 
liker eller ikke liker hverandre. Vi tilhører alle et fami-
liesystem. I tillegg til biologisk slekt består vårt fami-
liesystem av vår(e) samboer(e) /ektefelle(r). Det består 
også av personer som har gjort oss dyp urett/krenket 
oss dypt. 

Alvorlige hendelser har en særlig sterk innvirkning på et 
familiesystem. Da blir alle berørt. Vi ser ikke ubalansen, 
men vi merker effekten av den. Hendelser som skaper 
ubalanser i et familiesystem kan være: traumer, livskris-
er, ulykker og dødsfall. 

Ubalanser i et familiesystem kan også være: 
-   noen som hører til familiesystemet blir utestengt
-   det oppstår en ubalanse mellom det å gi og ta
-   det er uorden i familiehierarkiet, som for eksempel at 
barn blir ”foreldre” for sine foreldre eller søsken.

Ubalanser i et familiesystem skjer på et ubevisst nivå. 
Det vi ser er at familiemønstre gjentar seg selv. 

Den skjebnen som en forfedre opplevde og fortrengte, 
kan gjenoppleves av senere generasjoner. Dette kalles 
en innvikling. En innvikling er når en person ubevisst tar 
på seg skjebnen til en annen person, og lever denne ut 
som om det var ens egen skjebne. 

De hendelser som gir ubalanse i familiesystemet 
trenger å bli respektert og aksepter for at de skal løse 
seg opp. En kjenner en kroppslig reaksjon når endrin-
gen finner sted.

Foto: Ida K Vollum (vestfoto.no)Foto: Ida K Vollum (vestfoto.no)Foto: Ida K Vollum (vestfoto.no)



Å bli hel = handling
Terapi handler om å fullføre prosesser som har stop-
pet opp. Det ligger i menneskets natur å søke å fullføre 
prosesser som har stoppet opp. I hverdagen skjer det på 
en ubevisst måte. Vi setter oss selv i situasjoner som gir 
oss samme smertefulle opplevelse en gang til. Vi lærer 
aldri kan vi si til oss selv. 

Min erfaring er at endring først skjer når vi forstår det 
utvidede bildet. Da er vi klar for å gå videre. Vi kan 
verken bearbeide eller endre noe som er ubevisst for 
oss. Ofte er det nyttig med en erfaren terapeut for å få 
hjelp til å forstå seg selv bedre. 

Husk at det du lærer i terapi, er redskaper som du kan 
bruke i din hverdag. Har du lært hvordan du løser opp 
spenninger kroppslig, kan du gjøre dette selv utenfor 
terapirommet.  

Verden er ikke alltid slik vi tror. Derfor er det ofte nødv-
endig å få hjelp til å sortere tanker og til å sette ord på 
egne følelser. Hjelp til å se nye perspektiver.

Det er vanlig i terapi at personer tror at hendelser som 
ligger tilbake i tid er ferdig bearbeidet, bare fordi da-
gene har gått. Dette er ikke tilfelle. En livshendelse som 
har satt seg i kroppen, sitter der til du løser den opp. 

Peter Levine sier at livets hendelser setter seg i 
nervesystemet. Et nervesystem i ubalanse vil enten 
gi symptomer ved at det blir for mye for oss – vi må 
skjerme oss. Eller at vi mister gnisten, kreftene, klarer 
ikke å gjennomføre det som er planlagt, klarer ikke leve 
livet slik vi ønsker. 

Det finnes mange mulige veier ut av situasjonen. Søk 
hjelp som involverer deg selv, det er når du selv bevisst 
ender noe, at varig endring skjer.   



Praktisk informasjon  
Første timen er en bli kjent time. Samt en kartlegging 
over hva klienten søker hjelp for. Det vil også bli gitt 
praktisk informasjon  første timen. 

Mange lurer på hvor ofte de bør gå. Her finnes ingen 
fasit svar. Det vanlig er en gang per uke de første ukene, 
deretter annen hver uke noen uker. Når en arbeider 
med dype tema, skal dette fordøyes og integreres. 
Derfor er det også noen som velger å ha en time hver 3 
eller 4 uke. 

Du trenger ikke henvisning fra lege. Du bestiller time 
gjennom å ta kontakt på tlf: 45 66 21 18 eller via mail: 
hildur@balan-zen.no

Samtaleterapien skal være nyttig for deg. Du skal etter 
noen timer merke at ”det skjer noe”. Dette kan være at 
du ser annerledes på en kjent situasjon, du er lettere, 
mindre stressa. Samtaleterapi er prosess arbeid, og tar 
derfor ofte flere timer. 

Varmt velkommen til time. 
    Hildur Vea, DrPH

Faglig bakgrunn
Min bakgrunn som samtaleterapeut er:

- doktorgrad i folkehelsevitenskap DrPH
- psykiatrisk sykepleier
- gestaltterapeut
- sertifisert traumeterapeut (konstellatør)
- sertifisert yogalærer
- somatic Experiencing SE-terapi, u.u. 
- reconstructive 

Mine faglige røtter er fra både 
skolemedisin og “det alternative”. 
Min faglige interesse er: 
- samspillet mellom fysisk kropp 
og våre tanker/følelser, 
- hvordan livets erfaringer setter 
seg i kroppen
- hvordan vi løser opp ”fastlåste 
kroppslige reaksjoner”.  

Det er også en økende grad av vitenskap som har en 
helhetlig tilnærming til helse2. 



Kontaktinformasjon
 

Hildur Vea
456 62 118

hildur@balan-zen.no

Balanzen AS
Bleikmyrvegen 1
4276 Veavågen

Like ved veakrysset 

For mer informasjon og påmelding til yoga, veiledning eller konstellasjoner se vår nettside: 
www.balan-zen.no

Besøk oss også på Facebook: www.facebook.com/balanzenas


