
GI SLIPP 
Hvordan gi slipp på gamle mønstre eller gamle spill? Eks en regel eller en 

overbevisning – behovet for å sammenligne seg med andre.  

Denne øvelsen egner seg godt å bruke når du har funnet en regel du ønsker å endre 

på. For virkelig å greie å endre en regel, er det ofte nødvendig å utforske litt for å 

unngå at det sniker seg inn en negativ stemme som stikker kjepper i hjulene. 

Finn en regel du ønsker å endre. Bruk gjerne «plukk metafølelsene fra hverandre» 

fra trinn 3 som utgangspunkt for å være så konkret som mulig. 

OPPGAVE 

1. Hvis du fortsetter å ha denne regelen i boka di, hvordan vil framtida di da se 

ut. Forestill deg på din indre kino. Kanskje ser du klare og tydelige bilder 

eller du må forteller filmen som ei bok. Husk at du skal ha en film og ikke et 

stillbilde. Hvordan vil fremtida di da se ut? Legg merke til lydsporet. Legg 

merke til hvilke følelser filmen vekker i deg. 

Hvordan vil livet ditt utvikle seg hvis du holder fast på denne regelen. 

Hvordan er det med relasjonene dine? Hvordan er det med nære relasjoner? 

Hva med egenkjærlighet? Hva skjer med selvrealiseringsbehovene? Hva 

med de grunnleggende behovene? Kjør filmen fram til du er på 

aldersheimen, gammel og grå.  

Når du tenker tilbake på livet, hva har du oppnådd, hva har du opplevd, 

hvilke følelser har vært fremtredende? Hva er du glad for og hva angrer du 

på? Legg merke til lyset, fargene i filmen. Legg merke til lydsporet. Legg 

merke til følelsene i kroppen. Hva sier du til deg selv. 

2. Svitsj kanal. Der er det en annen film. Der lever du med en alternativ regel i 

regelboka di. Hvordan vil fremtida di da se ut? Forestill deg på din indre 

kino. Kanskje ser du klare og tydelige bilder eller du må forteller filmen som 

ei bok. Husk at du skal ha en film og ikke et stillbilde. Hvordan vil fremtida 

di da se ut? Legg merke til lydsporet. Legg merke til hvilke følelser filmen 

vekker i deg. 

Hvordan vil livet ditt utvikle seg hvis du holder fast på denne regelen. 

Hvordan er det med relasjonene dine? Hvordan er det med nære relasjoner? 
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Hva med egenkjærlighet? Hva skjer med selvrealiseringsbehovene? Hva 

med de grunnleggende behovene? Kjør filmen fram til du er på 

aldersheimen, gammel og grå.  

Når du tenker tilbake på livet, hva har du oppnådd, hva har du opplevd, 

hvilke følelser har vært fremtredende? Hva er du glad for og hva angrer du 

på? Legg merke til lyset, fargene i filmen. Legg merke til lydsporet. Legg 

merke til følelsene i kroppen. Hva sier du til deg selv. 

3. Svitsj kanal igjen og gå tilbake til den første filmen. Og zapp litt mellom de 

to filmene på de to kanalene. Hvilken liker du best. Hvilken film beskriver 

det rikeste livet. Hvilken film beskriver de beste relasjonen? De beste 

følelsene? Hvilket liv ville du anbefale til dine oldebarn som besøker deg på 

aldersheimen? Hvilke råd ville du gitt? 

4. Juster reglene dine. Forestill deg at du visker ut den gamle paragrafen og 

den gamle filmen (du kan gjøre det ved å fjerne fargene, ved å skru opp lyset 

til helt hvitt, skyve filmen unna slik at den er på størrelse med en film spilt 

på mobilen din på 10 meters avstand). Erstatt den gamle paragrafen med en 

ny. Kjør ei visning av den beste filmen på stort kinolerret. Skru opp fargene, 

lyset, lydsporet slik at det blir enda mer attraktivt. 

5. Prøv alt du kan å finn igjen den gamle filmen og den gamle regelen!  

6. Gjør om nødvendig punkt 4 og 5 flere ganger. 

 

 

 

 


