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Farvel Fobi Miniversionen Anni Simonsen Hent PDF Hvad er en fobi? En fobi er underbevidsthedens måde
at beskytte dig imod farer på. Hvis du én gang har skabt en overbevisning om, at f.eks. edderkopper er farlige,
så vil din underbevidsthed blive ved med at minde dig om faren, hver gang der er en edderkop – eller bare
risikoen for en edderkop – i nærheden. Den forsøger at sikre din overlevelse, men den gør det ud fra en falsk
forudsætning. Nemlig den forudsætning at edderkopper er farlige. Hvis du er hårdt nok ramt, vil du også lige
nu tænke, at de er farlige. På den anden side.... Er du bange for sakse? For skruetrækkere? For myg? Solsorte?
Sommerfugle? Nej? Jeg lover dig, at de kan sagtens konkurrere med edderkopper i farlighed! Forskellen er, at

disse ting laver du ikke skræmmende forestillinger om. Det gør du om edderkopper. Om noget er farligt,
afhænger udelukkende af, hvilken forestilling du gør dig om det. Det er med andre ord din fantasi, der skaber
din fobi. Og derfor skal vi hjælpe din fantasi med at lave nogle andre forestillinger, som ikke spreder skræk
og rædsel i dit nervesystem. Hvorfor forsvinder din fobi ikke af sig selv? De fleste mennesker med fobier er
blevet ”hjulpet” ved konfrontationstræning. Altså ved at lade sig kon- frontere med angsten. Det hjælper

sjældent. Fordi du med den metode bare – igen og igen – giver din underbevidsthed kommandoer, som skaber
den samme, gode, gamle, velkendte angst. Farvel Fobi Fobier er nogle trofaste ”venner”. De flytter sig ikke
medmindre underbevidstheden modtager overbevisende argumenter for, at det du plejer at være bange for i
virkeligheden er helt ufarligt og trygt. Og overbevisende argumenter er lig med intense sanseoplevelser, der
tillader din krop at være fuldstændig afslappet, imens du forestiller dig at være tæt på det, du tidligere var
bange for. Det er ikke nok at ”sige” det til sig selv. Det skal mærkes i alle cellerne. Hvis du er bange for

edderkopper, og du lige nu tænker på en edderkop, vil du allerede begynde at mærke angsten. Fordi du laver
en meget skræmmende forestilling i dine tanker. Med hjælp fra din underbevidsthed. Vi skal altså have

underbevidstheden skubbet lidt i baggrunden, så du med din bevidsthed kan begynde at skabe nogle andre
forestillinger.

 

Hvad er en fobi? En fobi er underbevidsthedens måde at beskytte dig
imod farer på. Hvis du én gang har skabt en overbevisning om, at
f.eks. edderkopper er farlige, så vil din underbevidsthed blive ved
med at minde dig om faren, hver gang der er en edderkop – eller

bare risikoen for en edderkop – i nærheden. Den forsøger at sikre din
overlevelse, men den gør det ud fra en falsk forudsætning. Nemlig
den forudsætning at edderkopper er farlige. Hvis du er hårdt nok

ramt, vil du også lige nu tænke, at de er farlige. På den anden side....
Er du bange for sakse? For skruetrækkere? For myg? Solsorte?



Sommerfugle? Nej? Jeg lover dig, at de kan sagtens konkurrere med
edderkopper i farlighed! Forskellen er, at disse ting laver du ikke
skræmmende forestillinger om. Det gør du om edderkopper. Om

noget er farligt, afhænger udelukkende af, hvilken forestilling du gør
dig om det. Det er med andre ord din fantasi, der skaber din fobi. Og

derfor skal vi hjælpe din fantasi med at lave nogle andre
forestillinger, som ikke spreder skræk og rædsel i dit nervesystem.
Hvorfor forsvinder din fobi ikke af sig selv? De fleste mennesker
med fobier er blevet ”hjulpet” ved konfrontationstræning. Altså ved
at lade sig kon- frontere med angsten. Det hjælper sjældent. Fordi du
med den metode bare – igen og igen – giver din underbevidsthed

kommandoer, som skaber den samme, gode, gamle, velkendte angst.
Farvel Fobi Fobier er nogle trofaste ”venner”. De flytter sig ikke

medmindre underbevidstheden modtager overbevisende argumenter
for, at det du plejer at være bange for i virkeligheden er helt ufarligt

og trygt. Og overbevisende argumenter er lig med intense
sanseoplevelser, der tillader din krop at være fuldstændig afslappet,
imens du forestiller dig at være tæt på det, du tidligere var bange for.

Det er ikke nok at ”sige” det til sig selv. Det skal mærkes i alle
cellerne. Hvis du er bange for edderkopper, og du lige nu tænker på
en edderkop, vil du allerede begynde at mærke angsten. Fordi du

laver en meget skræmmende forestilling i dine tanker. Med hjælp fra
din underbevidsthed. Vi skal altså have underbevidstheden skubbet
lidt i baggrunden, så du med din bevidsthed kan begynde at skabe

nogle andre forestillinger.
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