
KONTROL RUMMET

Dette er en teknik du kan bruge til alt, det er en teknik der går ud på at klienten altid kan 
befinde sig i den ønskede tilstand. Jeg kalder denne teknik for kontrol rummet.

Start med smartøf, induktion og fordybelse.

Feks bed din klient forestille sig trappen med de 10 trin, du guider klienten ned af trappen 
helt ned til en platform. 
Når du kommer ned på platformen så skal du forestille dig at der er en dør foran dig.
På døren er der et skilt hvor der står kontrol rum.
Sig: Åben døren og gå ind.......det rum du går ind i bestemmer du selv hvordan ser ud men 
herinde er det muligt at justere alt i dit liv, tanker, følelser, adfærd, ja feks. også om du vil 
ryge mindre eller om du vil være mere positiv. Alt kan justeres. 
Men lige nu står alt bare som det gør, det er nu du skal til at justere dig selv så du passer til 
din alder og der hvor du er i livet.

Tænk på at justere en ting af gangen, foreslå det kunne være en termostat klienten kan dreje 
op eller ned for, ligesom en radiator termostat, men denne har en skala der går fra 0 til 10 og
så kan du forestille dig at der er en lille pil der peger hen på det tal hvor termostaten står 
ligenu.

lad os sige du er blevet bevidst om at du altid eller ofte er træt, så tænk på hvor pilen på 
energi termostaten står med det første der falder dig ind. Det kunne være 3 ret lavt derfor er 
du ofte ikke frisk. Men nu er du blevet bevidst om at du kan ændre det så jeg vil bede dig 
forestille dig at du skruer op for termostaten til lad os sige 6 det er vigtigt at det er realistisk 
for dig, så lidt af gangen så du kan vende dig til forandringen. 

Her vil jeg bede dig gå i gang med din klients ønsker.

Så vil jeg bede dig blive bevidst om en termostat der hedder ” Klientens problem ”, den har 
også denne skala fra 0-10 og denne står måske på 8 (eller det du fik af vide) og det er jo alt 
for højt. Jeg vil bede dig justere den ned til lad os sige 4, så vil du oplevet at du begynder at 
”klientens mål”

Når du så har justeret det der skulle ændres på så kan du forestille dig at du går ud igen af 
kontrol rummet og hvis du har lyst til det kan du låse døren så ingen andre kan påvirke dig, 
det kan føles trygt. Nu er du igen ude på platformen og kan se trappen op med de 10 trin. 

På vej op af trappen kan du benytte suggestioner fra smartøf.
Sig: Når du er kommet hele vejen tilbage til her og nu kan du åbne dig øje og begynde at 
nyde de forandringer du er ved at skabe for dig selv. 
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