Gøril brukte tankefelt-te
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Ble frisk
på et blunk
Da Gøril Wægger (39) ble sengeliggende
på grunn av virus på balansenerven, ble
hun livredd. Hun var selvstendig nærings-

drivende og hadde ikke anledning til
å ligge syk. Ved hjelp av tankefelt-tbrapi
ble hun frisk i løpet av en halvtime.
bil,

så mannen

min ble med som

sjåfør. Etter en halr,times behand-

ling tok jeg selv rattet da vi dro
hjem igjen. Svimrnelheten var
som blåst av meg. Jeg følte meg
helt fin igjen, forteller Gøril.
skjedde?
-Tankefelt-terapeuten stilte meg

-Hva
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åpne spørsmåLl om meg og mine
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følelser, samtidig som hun banket

Gøril'Wægger bor på Nesoddtangen i Akershus, er trebamsmor og driver sitt egetfirma innen

se

lederutvikling. En høstrnorgen i
2007 våknet hun og følte seg fryktelig wimmel. Det ble så ille at hun
tilkalte lege, og deretter bar det i

til sykehus.
-Det ble tatt mange prøver,

ambulanse

uten at legene egentlig fant ut
hva som var galt med meg. De
konkluderte med at tilstanden
måtte skyldes et virus på balanse-

nerven, noe det ikke fantes noen
behandling for. Svimmelheten ville gå over av seg selv. Det kunne ta noen uker. Det kunne ta
år. Jeg ble sendt hjem igjen og
lå til sengs. Jeg var så svimmel
at jeg ikke kunne gå, knapt sitte

oppreist. Det hele gjorde meg
veldig redd. Jeg tenkte pi faniliens økonomi, på fremtiden for
hele familien. Jeg har en jobb
der mye handler om å få folk til
å akseptere fakta og agere deret-

ter. Nå brukte jeg dette på meg
selv. Jeg var syk. Legene kunne
ikke gjøre noe for meg, men det
var heller ikke noe tema for meg
bare å ligge der og vente på at
kroppen skulle bli frisk igjen.Jeg
måtte handle. Jeg kom ph at ieg
hadde hørt om tankefelt-terapi,
og at det var en metode som ga

på ulike punkter i ansiktet og på
kroppen min. Mens hun holdt på
med defte, dukket det opp en følel-

avMpløshet kryttettil minfars

død noe tidligere. Jegvar i Sveits
dengangen, ogkom megikke hjem
før han døde. Enerpå tok jeg meg

ikke tid til å sørge. I stedet påtok
jeg meg rollen som den som skulle ordne alt for alle, og tillot meg
ikke å kjenne på de vonde følelsene kn)'ttet til det å miste faren
min. Når jeg ser tilbake, var nok
dette min måte å flykte unna sorgen på. Terapeuten ba meg om å
fokusere på denne tanken, samtidig som hun banket. Og da skjedde det noe merkelig: Jeg kjente
en ffsisk klump som beveget seg

fra magen og oppover. Og plutselig var følelsen av håpløshet borte.

Tankefelt-terapi er en

kes av at enkelte følelser blir

for

men reduserer styrken på

en formulerer spørsmål som
hjelper personen til å få frem

lelsene.

Tankefelt-terapi

fø-

kombine-

sam-
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mens personen samtidig holder

fokus på de negative følelsene
eller tankene som personen
ønsker å dempe eller å fjerne.

psykologi. Den bruker de

kjøre

Terapien går ut på å banke på

intense, som for eksempel ved
en fobi eller depresjon. Tankefelt-terapi fjerner ikke evnen til
å føle 'frykt eller nedstemthet,

å

å,

-For meg var dette en utrolig enkel måte å bli frisk på, sier hun.

forholds-

krop-

var ikke selv i stand tll

GØril trengte bare denne ene
behandlingen. Dagen etter gikk
hun tilbake på jobb, stapptull av
energi og virkelyst. Og sånn har
det fortsatt.

vis ny metode som kan løse akupressurpunkter i ansiktet,
opp i problemer som forårsa- på hendene og på overkroppen,

rer Østens kunnskap om

prøve det meste.Jeg tok kontakt
med en terapeut i Drammen.Jeg

de helt store.

Dette er tankefelt-terapi

raske resultater. Jeg har en sunn
skepsis til alternative ting, men

i dette tilfellet var jeg villig til

Det var en "å jøss*opplevelse av

En av teknikkene er at terapeut-

tanker som skaper ubehagelige
følelsesmessige reaksjoner.

pensenergibanerogtradisjonell Tankefelt-teknikkerbenyltes
me energibanene som ligger

grunn for kinesiologi,

tur og

til

ved følelsesmessige probleme4
inklusive smerter og spennings-

akupunk- tilstander, og stimulerer krop-

soneterapi.

pens eget reparasjonssystem.
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