
Søborg 1. marts 2019 

OM SELVET. 

I de sidste mange år, og især i den seneste tid, har tre faktorer været gennemgribende i 
mine klienters udsagn, når de kommer for at få BB-sessioner: 

1/ En krop, som føles som et ‘fængsel’ eller som  ikke er på plads i sig selv, er stresset, 
træt, har smerter eller føler frygt. 

2/ Ensomhed. Både tilbage i barndommen, hvor de ikke blev set, anerkendt eller forstået 
eller i hverdagens trummerum i en verden fyldt med konflikter og udfordringer. 

2/ En indre længsel efter en kerne, et indre ståsted eller indre forbundethed. En 
bekræftelse indefra så at sige. 

Den indre længsel er ikke så nemt at definere, men er kommet frem ved, at jeg har spurgt 
ind til klienternes selvforståelse – eller det er kommet frem som et udtryk i løbet af 
sessionen, når der nu var en, der ‘tog hånd om en’ og som var engageret og lyttende. 

I bogen ‘Den bevidste krop’ og i BB-uddannelsesmappen er der en illustration af nogle 
symbolske lag i krop, følelser og bevidsthed, hvor den inderste lysende kerne er betegnet 
‘SELVET’. 

SELVET er den del af os alle, som ikke er navn, alder, køn eller historik, selvopfattelse og 
livsindstilling. Det er den menneskelig kerne, som alle vise personligheder i tidernes løb 
har refereret til er vigtig at finde ‘i sig selv’. En individuel rejse - eller opdagelse. ‘Kend dig 
selv’ som Sokrates sagde, og som der stod indgraveret over indgangen til oraklet i Delfi. 

Derfor er BB ikke en behandlingsform men en måde at harmonisere krop, følelser og 
bevidsthed, sådan at klienten kan mærke en glæde, en harmoni og sit SELV. 

Når du er hjemme i dit SELV er du fri, taknemmelig og i indre klarhed med livet: du ‘virker’ 
som menneske uanset, hvad andre tænker og mener og uanset hvilke udfordringer, du 
har i livet. Det er her dine ressourcer, din styrke og din visdom udspringer fra, så bare det 
i en kort stund at ‘dufte’ det kan forandre et menneskes liv. 

Dette er formålet med BevidsthedsBerøring: At adressere den indre forbundethed og 
frihed til at være og virke. Kroppen kender vejen og åndedrættet viser vejen 
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