
 

Systemisk samtale og BalanZe metoden passer for  
de som vil hjelpe seg selv,  

og de som arbeider med å hjelpe andre 
 

 



 

Det er livet som setter seg i kroppen.  
Det starter med at noe skjer (en hendelse), 
dersom denne overvelder oss vil vi automatisk 
spalte vekk noen av følelsene og reaksjonene. Det 
som er avspalta, forsvinner ikke. Det ligger i dvale 
helt til vi forløser dette. Det kommer frem i 
bevisstheten av seg selv eller når vi trigges. Dette 
skjer for at følelser skal bli forløst. Alle kan lære 
å forløse følelser. Jo mer en forstår av hva som 
skjer, jo bedre kan en hjelpe andre.  
 
FORM OG INNHOLD 
Hvis vi tenker på en bil, så gjenkjenner vi bilen på 
formen. Det at bilene er ulike handler om innhold. 
Slik er det også i psyken. Det vanligste system for 
form vi har i dag er diagnoser. Innhold er hvordan 
mennesket opplevde situasjonen. Poenget er: Vi 
må endre form (= forløse følelser) om vi ønsker 
å endre innhold (= hvordan vi har det).  
 
Systemisk samtale og BalanZe metoden bruker 
ikke diagnoser, men kroppens reaksjoner som 
utgangspunkt for hva en trenger å endre. 

Forskning viser at symptomer har informasjon om 
hva knuten handler om.  

 
Når en søker hjelp er A (hendelse ofte skjult. 
Derfor forteller vi om våre symptomer (B). I 
systemisk samtale og BalanZe metoden jobber vi 
fra B til A. Vi går bakover til det som har skjedd. 
Slik at en kan gi slipp på følelser knyttet til 
hendelsen.  
 
Kroppens reaksjoner og følelser viser oss sannhet. 
Sannhet gir dyp ro. Uforløste floker løser seg når:  

§ Vi aksepterer og erkjenner det som er/var 
§ Når vi forstår hva plager viser oss  
§ Når vi handler på det som er vår sannhet  

Kun vi selv kan endre dype mønstre i oss selv.  
Vi må gjøre det alene, samtidig som vi IKKE 
kan gjøre det alene. Søk hjelp!  



 

FORM: Typiske eksempler form (mønstre som 
gjentas), de oppstår ofte i relasjoner:  

§ mangler trygg kjerne i seg selv 
§ mangler kontakt og tilknytning i relasjoner 
§ bærer på følelser som ikke er egne 
§ fortrengte følelser knytta til traumer 
§ er innvikla med traumer eller problemer fra 

andre 
§ har ikke lært å bli kjent med egne følelser 
§ ser andres behov, ikke egne 
§ er fanget i offer – overgriper dynamikk  
§ vet ikke hvem en selv er eller hva en vil (vet 

hva en ikke vil) 
§ lever gjennom andre – blir pleaser eller 

manipulator 
§ blir tatt for gitt, eller ikke regnet med 
§ er ikke rom for at en kan være seg selv 
§ er ikke god nok til å bli elsket  
§ blir stemplet, får kritikk og kjeft, 

istedenfor hjelp, støtte og omsorg 
 
 
 

INNHOLD: Typiske reaksjoner i kroppen: 
§ sliten, utmatta  
§ overvelda av følelser 
§ gråter lett, er frustrert 
§ smerter, ofte uutholdelige  
§ selvskading 
§ stressa, tankekjør 
§ kontrollfriker 
§ angst, frykt,  
§ føler seg ensom, alene  
§ indre uro som en ikke kan skru av  
§ konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse  
§ bærer masker, spiller roller 
§ liten tro på seg selv 
§ mister seg selv i nære relasjoner 

 
Alt dette er normale reaksjoner fordi noe har 
skjedd. Det viser ikke hvem en er.  
 
Som hjelper kan en lett ta opp i seg andres energi, 
når andre strever med det samme som er uløst i en 
selv. En hjelper må derfor rydde i egen psyke.  
 

 



 

Eksempler på uforløste følelser  
§ bekymring, nervøs, usikker, redd, angst, 

livredd, desperat, terror, skrekk 
§ frustrasjon, irritasjon, sinne, hat 
§ på vakt, anspent, uro, rastløs, utålmodig 
§ fjern, husker lite, ikke påkobla, avmakt 
§ forlatt, sveket, fortapt, mangle støtte 
§ avvist, avsky, uverdig, verdiløs, skam 
§ ydmyke, krenke, bli hata, kraftløs 
§ skuffa, trist, gråt, bitter, sorg, 
§ sårbar, være feil, hjelpeløs, håpløst 
§ mangle kontroll, panikk, selvskading 
§ skyld, angre på noe, klandre, forvirring 
§ stolthet, sjalusi, misunnelse, lengsel 
§ ydmyka, mangle mot, ubesluttsom  

 
Det normale er at en hendelse inneholder mange 
følelser. Først nå en erkjenner hva en selv følte 
når noe skjedde, skjer det magiske: knuten løser 
seg helt opp og symptomene forsvinner.  
 

Kroppens reaksjoner er derfor kompasset en 
bruker i systemisk samtale og BalanZe metoden. 
SANNHET GIR ALLTID RO. 
 
I BalanZe metoden ligger en på benk/sitter. 
Behandleren legger hendene på bestemte steder 
på kropp (skulder, nakke, hofte, rygg, ankler). Det 
foregår en utveksling av energi (skjer automatisk), 
som gir dyp ro (theta nivå). Kroppen vil da 
automatisk balansere seg selv. En kan følge 
prosessen bevisst når en er kjent med 
nervesystemet sine reaksjoner.  
 
BalanZe metoden og Systemisk Samtale kan 
kombineres med andre metoder.  
 
Kontakt: Hildur Vea, PhD.  
45662118, www.balan-zen.no 
hildur.vea@balan-zen.no 
Utdanning: www.puust.no             

 
 

 


