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Gi slipp 
Å være sammen med andre mennesker fører uunngåelig til kjipe 

episoder. Vi både gir og mottar sår. Spørsmålet er hvordan vi skal 

unngå å sitte fast i hendelsene, men greie å legge fornærmelser og 

svik bak oss. 

Hvorfor er det viktig å gi slipp, på ordentlig? 

Det er forskjell på å prøve å glemme en sak ved å feie den under teppet 

og det å virkelig gi slipp eller tilgi. Gjør du det første, vil saken ligge og 

gnage selv om du ikke har den med deg i det daglige. Når du virkelig tilgir 

og forsoner deg, har du bearbeidet saken ferdig og du kan gi slipp. Du tar 

med deg lærdommen og går videre som et bedre menneske. 

Det finnes folk som gjør det til sin livsoppgave å finne den skyldige, få 

hevn og sørge for at ting ikke skjer igjen. 

Noen som gjør det til sin livsoppgave å komme videre i livet. Nelson 

Mandela og forsoningskommisjonen. Rwanda – forsoning med 

massedrapene som skjedde der. 

Å gi slipp er et aktivt valg, vi styrer våre egne tanker i stedet for å la en 

episode ta styringa over oss, jf modulen om grensesetting, powersonen og 

det saboterende tankemønsteret om å skylde på andre. Når vi ikke gir 

slipp, åpner vi dørene og tillater andre å invadere vår powersone. Kanskje 

uten av de selv vet det en gang.  

Fighteren, (jf stressresponser i modulen om dialog) har kanskje en 

tendens til å ønske å ta igjen, kanskje til og med være hevngjerrig. Det 

kan gi seg utslag i faktis utført hevngjerninger voldelig eller verbalt eller 

at personen lager hevnscener på sin indre kino og kjører disse om og om 

og om igjen. 

Flighteren (jf stressresponser i modulen om dialog) har kanskje en 

tendens til å skyve ting under teppe. Holde fast i hendelsen, men legge 

lokk på den. 

 

Hvordan skape tilgivelse eller forsoning ved å gå gjennom ditt indre kart 

Hvis du har opplevd store traumer, skal du selv kjenne på om du vil bruke 

dette på traumene. Gjør det som føles riktig for deg.  

Om du har hendelser i fortida som ligger og gnager, skal du selv kjenne 

på om du ønsker å bruke disse spørsmålene til å hjelpe deg å gi slipp. 

Gjør det som føles riktig for deg. 

Disse spørsmålene skal hjelpe deg til å skape et mindset om å gi slipp på 

det som kommer av negative tilbakemeldinger, fornærmelser og sår. 
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Indre tilstand 

Hva er det som sårer deg alvorlig? 

Hvordan vet du at det er et alvorlig sår? 

 

Mening: 

Hvilke historier skapes i ditt hode når du hører ordet tilgivelse, forsoning, 

gi slipp? Hvilken mening tillegger du begrepet? 

Tilgivelse handler ikke om å reparere et forhold, men det gjør det mulig. 

Det handler ikke om å bli venner igjen. Det handler ikke om å innrømme 

feil overfor andre. Det handler ikke om å si unnskyld til andre. 

Tilgivelse handler om å forsone seg med noe og legge det bak seg, FOR 

SIN EGEN DEL. 

 

Hvilke lurehistorier skaper du i hodet om fornærmelsen eller såret?  

 

Selv:  

Har du noen gang stått stødig og NEKTET å la sår eller fornærmelser ta i 

fra deg verdighet, verdi, viktighet? 

Hvor lett lar du andre stjele verdigheten din? 

 

Andre: 

Skiller du mellom sak og person? Skiller du mellom person og adferd? 

Er du klar over at folk er mye mer enn det de sier og gjør? 

Overidentifiserer du den andre med det de sier? 

Er du i stand til å verdsette den andre som et menneske med 

menneskeverd? 

Er du i stand til å gjenkjenne og ære den andre personen som et feilbarlig, 

usikkert, begrenset eller uvitende menneske? 

Hvor lett er det for deg å føle og uttrykke medfølelse med personen? 

 

Indre tilstand 

Har du blitt eitranes forbanna sint på adferden til personen? 

Har du bestemt deg for å gjøre en viktig og styrkende beslutning som å 

slutte å være rasende sint på personen i hodet ditt? 
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Er du villig til å gi slipp på det som såret? Inkludert grubling og overfokus 

på hvordan personen burde blitt straffet. 

 

Powersonen 

Vet du at fornærmelser og sår sjelden opptrer i et vacuum? Og at de som 

regel oppstår i samspill mellom deg og den andre? 

I hvilken grad har du spilt en deltakende rolle i den sårende hendelsen? 

Hvilken rolle spilte du som du trenger å anerkjenne og endre? 

 

Kvalitetssikring 

Hvordan vil det berike livet ditt å slippe å tenke på fornærmelsen resten 

av livet? Hvordan vil det berike livet ditt å kunne gå videre? Hvordan 

beriker det livet ditt å stå fast i hendelsen? 

 

Gi slipp 

Når du virkelig klar og har tatt beslutninga om å gi slipp, gjør et symbolsk 

ritual ved å klippe over snora, bruke ei avbitertang på metalltråden, en 

vinkelsliper på kjettingen ol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik gjør du 

Følg trinnene slik de er beskrevet over. 

Jeg oppfordrer deg til å kjenne etter i hvilken grad du ønsker å ta tak i gamle sår. Gjør det som føles 

riktig for deg. Men start med noe som ligger i nåtida og plager deg akkurat i øyeblikket. Øv deg på et lite 

sår først og kjenn hvordan det føles å gi slipp. 

 

 


