
Udgangspunktet er en kvinde på 37 år, som har et træthedsproblem og en mave, der ikke rigtig vil fungere. 

Hun er nu uden gluten og mælk, men har stadig oppustet mave. 

Jeg vejleder hende i at slappe af og derved få god kropskontakt, hvilket hun kan. 

Det første jeg beder hende kontakte er læberne, og her mærker hun, at de er noget stramme. Det går vi lidt 

let over og får opmærksomheden ind i munden. Jeg beder hende mærke, se på sine slimhinder, tænder og 

mærke stemningen i munden. Her er igen lidt stramt, og det kommer helt spontant fra hende, at hun p.t. 

ikke helt får sagt fra overfor kærestens lidt ”slappe” holdning i forhold til deres barn. Hun mærker at hun 

mangler at sige til ham, at han gerne må være lidt hurtigere til at tage den lille.   

Derefter beder jeg hende om at få sin opmærksomhed ned igennem spiserøret, hun kan her mærke at hun 

har opløst en tidligere spiseforstyrrelse, som handlede om at hun overhovedet ikke følte sig set af sin mor, 

og så stoppede hun med at spise. Men det er bearbejdet og hun kan mærke, at det er helt ok at få dejlig, 

god og rigelig mad ned i sig. Så spiserøret er helt ok. 

Når vi kommer til mavesækken ser hun, at der bliver produceret nok enzymer og mavesyre, så hun kan 

nedbryde sin mad. Det undrer hende lidt, da hun troede alle hendes problemer kom derfra. 

Vi går videre til tolvfingertarmen, den er ok, men mangler noget, som hun ikke helt kan definere. Leveren er 

lidt langsom og mangler at få lov til at udtrykke den vrede, der er i forbindelse med hendes mands 

håndtering af sønnen. Det beslutter hun på nuværende tidspunkt, at hun skal tale med sin mand om, for at 

hun kan få det bedre. Hun er sikker på, at manden vil kunne forstå det og forstår nok ikke helt selv, at hun 

ikke har sagt noget, men de er trætte, da sønnen kun er ca. 1 år. Hun siger at det er ligesom at leveren 

slapper af pga. det, at hun beslutter sig for at gøre noget. Det vil jo hjælpe hende til at fordøje bedre, hvis 

leveren får lov til at få ro og lave den galde, der er brug for. 

Det næste organ vi besøger er bugspytkirtlen. Klienten bryder ud i megen gråd bare ved at kontakte den og 

siger, at det er noget gammelt og det handler om forholdet til moderen. Vi beslutter sammen, at vi vil se på 

den problemstilling næste terapigang, da hun allerede er lidt træt og gerne vil have en kontakt til resten af 

sin fordøjelse. 

Næste organ er tyndtarmen, og den er fin og det er tyktarmen også - næsten. Der er gemt nogle gamle 

erindringer, som hun synes hun er klar til at give slip på, når hun kan mærke at de hæmmer hendes 

tarmfunktion. De bliver lukket ud af anus og hermed har klienten fået et billede af sin fordøjelse. Vi aftaler 

hvordan vi arbejder videre, og hun har fuld fornemmelse af, at fordøjelsen kan blive normaliseret, når de 

sidste temaer er gennemarbejdet. 

 


