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En " ny" i ndfaldsvi nl<el

til behandling af stress
Afspændingspædagogil<ken tager udgangspunkt i kroppens bevidste

fornemmelse af sig selv: Kropsbevidsthed, skriver afspændigspædagog, dap,

VqaFøgh idenne artikel om stress og afspændingspædagogil<kens forståelse

af stress og behandling af stress

IN1
I relation til den løbende debat om
L,."r, og sress-Denanotmg, nvor

stress-lidelser får status af folke- og livs-
stilssygdomme, er det på tide at gøre
opmærksom på, at stress som en føktor
betinget af ændringer i sømfundsforholdene

og specielt i erhvervsstrukturen, længe
har været undervejs.

Stress blev først kendt som en lidelse,
der ramte særligt udsatte personer i sam-
fundet som toppolitikere; direktører for
større virksomheder; militærpersonel,
der involverede sig i krig og - uden sam-
menligning - politisk forfulgte befolk-
ningsgrupper og overlevende fra fange-
og koncentrationslejre i og uden for
Europa.

En overset risikogruppe i det danske

samfund var imidlertid det store antal
kvindeq, der især efter 2.VerdenJkrig
involverede sig permanent på arbejds-
markedet uden samtidig at givehfkald
på at tage sig af familiens øvrige behov.
De udearbejdende kvinder pådrog sig
dermed betragtelige arbejds- og ansvars-
byrde4 og skulle leve op til ofte uforud-
sigelige omstillingsprocesser og et øget
dagligt tidspres. De nye livsopgaver ind-
gik efterhånden i disse kvinders selvbe-
vidsthed og krav/forventninger til sig
selv. For samfundet som helhed var det
praktislg at en voksende gruppe af påli-
delig, kvindelig arbejdskraft bidrog
betragteligt til bruttonationalproduktet,
samtidig med at de fortsat varetog deres
vanlige sociobiologiske opgaver: Børne-
fødsler og trivsel i familien.

Samtidig med denne udvikling
opstod kropsfokuserede behandlingstek-
nikkeq, der under den samlede betegnel-
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se, afspændingspædagogik, var særligt
rettet mod grupper af erhvervsaktive
kvinder fra den efterhånden voksende
middelklasse. Den danske udgave af af-
spændings-pædagogikken, psykomoto-
rikkery er i sin samlede metode eneståen-
de på verdenskortet. Den blev systema-
tisk udviklet på baggrund af denne
gruppes sociale erfaringer med det for-
mål at kunne imødekomme et stigende
behov for at kunne takle afvekslende
arbejdsopgavel, og øgede krav til den
merureskelige omstillingsevne og et
behov for læring, der var socialt betinget.
Den fokuserede især på de emotionelle
reaktioner på krav, der oversteg den
enkeltes parathed og formåen.

De emotionelle reaktioner kan mani-
festere sig som blokeringer af normale
kropslige funktione4, og kan midlertidigt
eller kronisk medføre nedsat livskvalitet.
Dette betyde4 at den berørte person på
det konkrete plan oplever enforringelse i
sin eone til at oplezte, nyde, yde og deltage -
el1e4, at omgivelserne registrerer sådanne
ændringer hos personen. Det kan således
være omtvisteligt, om stress er en psyko-
logisk reaktion på ydre og indre belast-
ningsfaktorer eller om stress er en krop-
slig tilpasning til moderne livsførelse og
dens psykologiske omkostninger. Når
det drejer sig om en så kompleks orga-
nisme som den menneskelige krop og
hjeme, ender spørgsmålet ofte i filosofi-
ske diskussioner om, hvad der kom
først: Hønen eller ægget, Derfor tog afs-
pændingspædagogikken udgangspunkt
i kroppens (bevidste) fomemmelse af sig
selv: Kropsbevidstheden, som et vigtigt
omdrejningspunkt for individets overle-

Mojo Føgh, ofspændingspædogog dop og

seminorielærer v. Skolen for
Psykomotorik i København

velses- og livsstrategier i det modeme
samfund.

Med tiden blev også "stressede"
mænd og andre samfunds- og alders-
grupper "kunder i butikken". I de øw'ige
europæiske / skandinaviske lande, der
" følger" den samme samfundsudvikling
er der en stigende interesse for det dan-
ske koncept af psykomotorisk behand-
ling. Det særlige eller enestående ved
afspaendingspædagogikken er at den
siden 1950'erne har været rettet mod at
afbøde de skadelige virkninger af krav
opstået i forbindelse med sociale og kul-
turelle omstillingsprocesser hos ookne
individer. I andre lande har man kun
haft tradition for en pædagogisk behand-
lingsindsats, når det drejede sig om bøm
og un8e.

Når belastningssymptomer og stress-
lidelser har udviklet sig fra at være for-
holdsvis begrænset til et mere omfatten-
de socialt fænomen i det nordeuro.
pæiske kontinuum, hvor man må arbei
de ihærdigt - ikke blot for at holde kli-
maet ud, men også for at opretholde det
velfærdssystem, som er blevet en del af
den danske kulturelle identitet - er det
heldigt, at der i de sidste 50 år er blevet
arbejdet målrettet på at skabe en uddan-
nelse og udvikle en metode, der er i
stand til at imødekomme et socialt behov
for stress-behandling og forbyggelse af
stress. De, der ikke længere bryder sig
om ordet'behandling' i forbindelse med
en pædagogisk og trivselsfremmende
indsats, kan jo anskue afspændings-
pædagogik/ psykomotorik som en velaf-
pr øv et s tr es s-management metode.
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Essensen i den klrniske
behandljng inden for 

e
afspændingspædagogik
Flertallet af de klienter der henvender sig
til og henvises til afspændingspædago-
ger kommer med klager i bevægeappa-
rate! der ikke er diagnosticerede som
stammende fra patologiske ændringer i
vævsstrukturer, eller skyldes påviselige
neurologiske eller viscerale sygdomme.

Nu er'patologi' et foranderligt
begreb. Det er i hø1 grad afhængig af
udviklingen af diagnosticeringsmetoder
og diagnosticeringsteknologi. Ligeledes
indeholder det klassifikationssystemel,
der kulfurelt forankrede og under løben-
de historisk debat blandt de professionel,
der er involveret i bedømmelse og
behandling af syge mennesker og men-
neskel, der oplever sig syge. Denne
debat er dog underlagt visse professio-
nelle kriterier. Afspændingspædagogik-
kerL med dens traditionelle udgangs-
punkt i globale videnskabsidealer og
konventioriel videnskabsetik, respekterer
imidlertid disse kriterie4, der har gyldig-
hed også i afspændingspædagogisk
tænkning og praksis.

Den afspændingspædagogtske behondling har

c/eflneret sr§ som en pædogoglsk

behandling, der støtter op omkrtng socio ku/turelle

ko rnm unikottons og fo rmidlingsp rocesser

Den indfaldsvinkel, der finder anvendel-
se inden for afspændingspædagogikkens
behandlingskoncept, er imidlertid ikke
en medicinsk model, men en mere
omfattende og mindre reduktionistisk
sociobiologisk overlevelses- og trivsels-
model:

For menneskets opfattelse af'sig selo' dre-

jer det sig om, at kroppen kan fungere pro-

duktiat og reproduktitst inden for en gioen

social og kulturel sammenhæng.

Denne model ændrer sig ikke, når vi
bevæger os fra det individuelle perspek-
tiv til den sociale dimension. Også sam-

fundets overlevelse er afhængig af det
enkelte individs kropslige trivsel og det
faktum, at vi som eksisterende individer
er bundet til vore kroppe, er afhængig af
vore kroppe og at alle vore oplevelser
foregår ud fra kroppens perspektiv.

Konceptet er ikke nødvendigvis i
uoverensstemmelse med den medicinske
model og sygdomsopfattelse, men det

forstår'menneskelig trivsel' som mere .

end et spørgsmål om man er syg eller
rask. Man kan for eksempel godt finde
ud af trives eller fungere med sin syg-

dom; eller man kan i medicinsk forstand
være rask, og alligevel føle sig dårlig til-
pas i eller med sin krop.

Det er i giaet fald da afspændingspædago-

gefls opgøl)e satnmen med klienten at finde
ud øf, httød det mere præcist er klienten

mener eller opleaer og udtrykker med sin klø-

8e.
Hermed har den afspændingspæda-

gogiske behandling også defineret sig

som en pædagogisk behandling der

støtter op omkring socio-kulturelle kom-
munikations- og formidlingsprocesser.

I moderne sprogbrug taler man om
livsstilssygdomme, men man kan rette-

ligspørge, hvad det er for faktorel, der
forandrer eller influerer på et menne-
skes, en gruppes eller et sarnfunds livs-
stil.

Svaret er nafurligvis kompliceret; men
et hovedtema er'samspillet mellem
udvikling af nye kompetencer og beskyt-

telse af det biologiske fundament for
kompetenceudvikling'.

De spørgsmål, der stilles til klientery
vil derfor forme sig som konkrete
spørgsmål om livssammenhæng og

overlevelsesstrategier: Hvilke udfordrin-
ger byder du din krop på, hvilken tilsva-
rende beskyttelse tilbyder du den; hvad
tilbyder andre/omgivelserne af omsorg

ogstø,tte, og hvad kræver de (til
gengæld) af dig; hvordan reagerer du
selv, som persory på disse indefra- og

udefrakommende impulser og tilskyn-
delser?

Samspillet af de forskellige faktore4,

der influerer på dette samspil, kan sag-

tens resultere i, at der udvikles en række

kulturbestemte lidelser eller såkaldte fol-
kesygdomme, så som
. hoztedpine blandt børn i folkeskoleølderen
. spiseforstyruelser, stofmisbrug og suicidal-

forsøg hos unge

muskuloskeletøle smerter hos ooksne i den

arbejdsdygtige ølder

stress-betonede lidelser hos mennesker i
alle aldersgrupper

. depressionhos ældre

blot for at nævne nogle.-

I og med at et samfuhd bliver modta-
gerland for flygtninge fra kiigshærgede
områder; at den sociale årvågenhed fal-
der; at voldskriminaliteten stiger; at der

sker flere og voldsommere trafikulykker;
at den private og medmennesfelige

omsorg bliver mindre udbredt og udsat
for tidsmæssige begrænsninge4, sker der
også en stigning i antallet af mennesker
rned p o sttr øumøtiske li dels er.

De fleste af disse lidelser kan tilbage-
føres til spørgsmål om, hvordan vi ople-
ver os selv, hvordan vi oplever vor
omverden og hvordan vi oplever vore
fremtidsmuligheder. Det springende
punkt er imidlertid, haød oi foretøger os,

når de første tegn på mistrivsel eller
emotionelle forstyrrelser indfinder sig.

Hvad vi i den forbindelse har lært at
foretage os og hvilke rammer omgivel-
serne tilbyder vor foretagsomhed,spiller
ikke en ubetydelig rolle for den enkeltes
prognose.

Det er karakteristisk for mennesket, at
det altid forholder sig til noget: Sig selv,

andre, sin omverdery situationery forti-
den og fremtiden og at dette, lige som
hos alle andre biologiske væsene4, sker
gennem kroppen. I dette udsagn ligger
mere end den banale kendsgerning at vi
som levende organisme hør enkrop, der
automatisk følger med os i alle tanke4,

følelser og handlinger.
I dette udsagn ligger mere præcist, at

hvad vi foretøger os med aor krop, gør vi
også for, med og imod os selv - og indi-
rekte fori med og imod andre. Afspænd-
ingspædagogikken opererer med et
kropsbegreb, hvor'egen krop' ikke kun
er noget, vi selv kan identificere os med

- men også noget andre af vor art kan
identificere sig med. En velkendt reakti-
on på denne identifikationsmekanisme
er at vi reagerer på andres synlige sår og
skader som om de vedrørte ens egen

k op.

Kroppen er for mennesket ikke bare
en organisme, der består af en samling
celler og uudgrundelige biologiske pro-
cesser; den menneskelige krop transfor-
merer sig til en helhed, et biologisk sym-
bol eller en metafor for det menneske,

der organiserer ikke bare et'liv', men et
livsindhold.

Afspændingspædogogkke n har specialiseret

stg i ot iogttoge og bevidstgøre

der emotlone//e kropssprog

Af spændingspædagogikken f orholder
sig specielt til den subjektive OPLE-
VELSE af kroppen, d.v.s. til hvordan
personen selv opleveg opfatter og ikke
mindst bedømmer sin egen krop/orga-
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nisme. Denne vil være påvirket af hvor-
dan andre opfatter og bedømmer den,
men også af usyrrlige og ikke så umid-
delbart synlige processer i kroppens
indre og ydre miljø.

'Oplevelse' er helt igennem et privat
fænomery og bearbejdelsen af indtrykke-
ne fra kroppens indre og ydre miljø fore-
går inde i selve kroppen og bliver en de1

af den menneskelige tilpasningsmekanis-
me. Personens bevidsthed har kun
adgang til en lille del af disse tilpas-
ningsmekanismet og kun en brøkdel af,
hvad personen selv kan opleve, svarer til
d6t, vi udefra - objektivt - kan iagttage
som personlig adfærd. Afspændings-
pædagogikken har specialiseret sig i at
iagttage og bevidstgøre det emotionelle
kropssprog. Når det emotionelle krops-
sprog bliver så interessanf er det fordi
det er en vigtig del af personens sociale
og kommunikative tilpasningsmekanis-
mer.

Videnskabens indblik i hvad der
egentlig foregår i kroppens indre miljø, i
samspillet mellem krop og hjerne -
bevidsthedens tilblivelse - er stadig på et
begynderstadie. Den vigtige nyhed eq, at
interessen for den humane homeostase
og bevidsthedsdannelse nyder voksende
interesse, ikke bare inden for forsknin-
gen/ men også i bredere dele af kulturli-
vet.

Det er sådan set det, der ligger i en
holistisk opfattelse af menneskekrop-
pen. Kroppen opfattes ikke bare som en
organisme, der eksisterer blandt andre
organisme4, men også som en organisme,
der udtrykker sig og som oplever sig
selv. Det ail sige, øt menneskekroppen er en

organisme, der er udstyret med en beoidst-

hed:

. om sin egen eksistens

. om sin egen trirssel og mistriosel

. om sine egne udtryk og meningsfuldheden
i dem

. om at oære i besiddelse af denne beoidst-

hed og dermedharsende et (socialt) ansoar

for egen og andres otserleoelse og triasel.

Vor viden om at vi er i besiddelse af den-
ne bevidsthed, resulterer i d6t fænomen
og den biologiske dannelse, vi kalder
kropsbevidsthed, som er enmerc støbil
oplevelse af, at vor krop ikke bare er en
eksistentiel enhed i tid og rum, men også
repræsenterer et udviklingspotentiale -
en social eller kulturelværdi, om man
vil.

Ud fra et naturhistorisk perspektiv har
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menneskearten udviklet sig fra en orga-
nisme, hvis overlevelse og reproduktion
beroede på indbygget instinktiv adfærd -
med eller uden kropsoplevelse - til en
organisme, der har udviklet en bevidst-
hed om bl.a. denne kropsoplevelse.

Mennesket kan også udtrykke denne
kropsbevidsthed i sproget og en lang
række andre medier eller kompetencer.
Man kan stort set sige, at enhver human
kultur - måden vi levet organiserer,
udfolder og beskytter os på, er bygget op
omkring en kulturel udgave af kropsbe-
vidstheden. Man kan gå så vidt som til at
sige, at kropsbevidstheden også udtryk-
ker sig i de sundhedsinstitutioner og
behandlingsmetode4, der karakteriserer
en given kulturl

Den afspændingspædagogiske klinik
er således ikke opstået ud af den blå luft,
er ikke nogle få kvinders, mænds eller en
isoleret gruppes opfindelse. Den er
opstået fordi vi lever i et samfund og
inden for en kultuq, der har brug for at
optimere udviklingen af menneskets
KROPSBEVIDSTHED som led i en
bestemt kulturel og social udvikling.
Denne udvikling karakteriseres af en
tendens til at udnytte de begrænsede
ekspansionsmuligheder mere intensivt
for at finde frem til eller skabe nye res-

sourcer. Optimering af kommunikatiory
videry helse, livslængde, alfabetisme,
præstatiory empati, kreativitet og fleksi-
bilitet står fra tid til anden på den politi-
ske dagsorden i det moderne velfærds-
samfund.

Motivationen for at henvende sig
eller henvise til afspændingspædagogisk
klinik har ikke nødvendigvis det over-
ordnede formåf som jeg lige har beskre-
vet :At udvikle kropsbevidstheden som
led i en kompetenceudvikling. Henven-
delsen kan sagtens ske på baggrund af
specifikke kropsoplevelse{, som defineret
som psykologisk eller somatiske klager,
eller ud fra en infuitiv fornemmelse af, at
der er noget 'personligt' at hente i denne
PÆDAGOGISKE behandlingsform, der
hedder afspændingspædagogik/ psy-
komotorik. En fornemmelse, der kan bli-
ve bekræftet efter første eller de første
besøg i en afspændingspædagogisk kli-
nik eller i afspændingspædagogisk/ psy-
komotorisk gru ppe-undervisning.

Man kan se sådan ph d"t, Selv om vi
alle er udstyret med de biologiske anlæg
for kropsbevidsthed, kræver udviklingen
af kropsbevidsthed, at vi går ind i lære-
processer. Læreprocesser e1, som vi alle

ved besværlige. De kan også være bela-
stende - eller stressfremkaldende. Man
rnå påtage sig en del af ansvaret fo4,

hvad der læres og ikke Iæres. Man må i
reglen også indse og acceptere, at der er
noget, man ikke kan lære. Man kan
endelig støde på område4, der ikke
underkaster sig læring gennem bevidst-
hed og praksis. En del af den substans og
de mekanismel, der indgår i aktuel
læring er biologiske dannelser; der er for-
gået gennem flere millioner af år. Vi har
en fornemmelse af eller et ønske om, at
det godt kunne være gået anderledes tif
men står uformående over for at gribe
ind i det, der allerede er sket.

Det, der så i gioet føld kan læres, er

ydmyghed og især ydmyghed ozter for nøtu-
rens diaersitet. For den personlige krops zted-

kommende, kan læringen handle om ydmyg-
heden og respekten for kroppens selaregule-

ringsmekanismer eller homeostase, som

kropssignalerne er udtryk for, For den del af
'os selo', oi ikke knn kontrollere.

Med dette udgangspunkt ER der fak-
tisk mere at lære. Uopdagede, henlagte
og nye måde4 at forholde sig til sin krop
på.

Målgrupperne er sdiedes ikke deftneret

of hvod folk "fejler', men for det første
ofderes person//ge evnelporothed til ot

u dvi 14 e kro psb evi dsth ed

At behandlingen går ud på L.UERING og
ikke helbredelse i traditionel forstand
kan være en ubehagelig overraskelse for
noglg mens andre bliver glaedeligt over-
raskede over at opdage, at de via pæda-
gogisk støtte til en større krops-, selv- og
omverdens-bevidsthed bliver bedre i
stand til at forvalte deres helbredsmæssi-
ge velbefindende og sociale trivsel.

Man kan derfor betegne den afspænd-
ingspædagogiske behandling som en
specialiseret, men ikke eksklusiv
behandlingsform. Behandlingsmetoder-
ne inden for psykomotorikken vil udvik-
le sig i forhold til dette formål og til de
specifikke målgrupper i befolkningen,
man skønner kan profitere af den.

Målgruppeme er således ikke define-
ret af hvad folk"fejler", men for det
første af deres personlige evne / parathed
til at udvikle kropsbevidsthed og for det
andet af eksisterende fysiske, økonomi-
ske og sociale rammer for læring i sam-
fundet.



En af disse ramnter er den afspændings-
pædagogiske klinik, der enten kan være

o Privatpraksis
o Specialiseret enhed i et tværfagligt

behandlingsteam eiler behandlings-
projekt.

. Specialiseret enl-red i et tr.ærfagligt
p:ed agogisk n.riljø eller projekt.

o Specialiseret enl.recl i et arbejdsmiljø-
projekt.

Henvendeisesårsager

Nu skal man jo ikke r-ære så naiv at tro,
at mennesker henr-rses ti1 eller henven-
der sig ti1 en aispændingspædagogisk
klinik for deres r.gen udr-ikiings skyld.
Når vi overhovedet skænker egert u.dttik-
/in.g en tanke, er det fordi nogen eller
noget lJør oprln.ærksom på, at den er _

elier truer necl .tt blir-c - et socialt cller
økonomisk prol.1eil. Egen r_rclvikling bli-
ver et sl.-orgsn-1al or-r-i sttcial orrerlevelse
eller i morlerne .cLrrogbrug: et spør:gsmå1
On1 SL1CCES,

Hent,enrlelsesarsagen Lrr -som legel en
kropslig e1ler social beeir-errhecl, kropslig
mistrivsel e1ler social utilpassetl.red, cler
giver sig udtrvk ikroTtsli;qe sqnryttt»tter, tler
lur ntiet en personlig ;qr.ænse elle r gør Llet

unnskeligt for personen nt leae op til sine
soc inle, økononiske ell er ktLlttLrelle forpli gtel-
ser.

I nogle tilfæIde kan det drel'e sig om
personer med somatiske iidelser. De har
først opsøgt det traditionelle behand-
lingssystem, men behandlingen gav ikke
den af alle parter forventede lindring. At
de opsøger eller er interesseret i alterna-
tive4 indikerer, at de endmr ikke har
opgivet håbet om at få det bedre. De
opsøger som regel anvisninger på, hvor-
dan de skal løse de resterende trivsel-
sproblemer.

I andre tiifælde kan det dreje orn per-
sone1, der af mange forskellige grunde er
utilfredse med de forklaringel, de hidtil
er blevet præsenteret for. De afviser selv
elier oplever sig afviste af behandlings-
svstemet.

Man kan principielt gå ud fra, at kli-
enten dels møder op med:
1. en eller flere påtnindelser om at noget i

egen organisme ikke fungerer opti-
ma1t.

2. Et sæt af foraentninger både til resulta-
terne af behandlingen og til forklarin-
gerne på deres helbredsmæssige til-
stand.

A/ipændrngspæ da gogt kke n repræsente/er

de nye behandltngsteknologter, der toger

udgangspu nkt i personens entattanelle

intel/Eens sd/edes so,.n cJen udtrykker stg

i'kroppen' og'sproget'

Fordi den afspændingspædagogiske
behandling er kropsorienteret, viI <1en

opsøgende klients klager også være
fokuseret på kroppen og de signa1e1, den
udsender. Men afsp:endingspædagogik-
kens operative felt er fortsat den menne-
skelige kropsbevidsthed og det emotio-
nelle kropssprog og ikke dette e1ler hint
aed kroppen, der er skadet eller ikke fun-
gerer optimalt. I bedste fa1d, kan en mere
hensigtsmæssig forholden sig til proble-
met, støtte kroppens selvhelbredende
mekanismer.

I sin faglige selvforståelse fungerer
den afspændingsp;edgogiske klinik ikke
som en "skraldespand" for utilfredse og
skuffede patienter; som føler sig magtes-
Iøse og er tilbøjelige ti1 at videregive den-
ne føle1se ti1 deres omgivelser. Afspænd-
ingspædagogikken replæsenterer (en del
af) de nve behandlingsteknologieq,
der tager udgangspurrkI i personens
ernotionelle ir-rtel1igens, således som
den udtrvkker sig i'kroppen, og
-sploget', 

og bruger disse iagttagel-
ser ti1 at modulere clisse udtryk i
kropslige ber.ægelse1, der giver klien-
ten orientering og mening.

Ud fra ovenstående betragtninger
kan vi foreløbig klassificere de kla-
ger, som klienterne almindeligvis
præsenterer for os, men som oftest
indgår i en mere kompleks sammen-
hæng som:

1. Stress som udtryk for uhensigts-
mæssig tilpasning til de daglige
fysiske rammer.

2. Stress som udtryk for manglende
tilpasning til de sociale /kulturelle
Iammer.

3. Stress, der har sin oprindelse i
traumer.

4. Stress, der har sin oprindelse i
sociale / ydre begivenhedeq, herun-
der traumatiske begivenheder.

5. Stress, der har sin oprindelse i kli-
entens selvoplevelse

Stress anvendes her i den populære
betydning: Belastningssymptomer,
der er observerbare for klienten selv
og / eller klientens omgivelser. Omgi-

velserne registrerer ofte stress i form af
uforstaelige .endringer i per'onen,
adfærd, fremtræden og kommunikation
rned omverdenen.

Kategorierne er overlappende og
dækker en hel række fænomener spænd-
encle fra muskuloskeletale smerter , her-
under hovedpine, psykomotorisk uro,
træthed /fatique, nervøsitet, mentale
fænomeneL som rastløshed, manglende
lystfø1else, sortsyn, perspektivløshed,
fø1else af manglende kontrol/ selr.kon-
tro1, neclsat selvværdsfølelse og selr,for-
nemmelse, nedsat interesse for slg
sel v / omgi velserne, nedtrykthec-I, ans-
pændthed eller humørsvingninger.

Den afspændingspædagogiske
behandlings specialitet eq, at den kan
give klienten støtte til at komme sin krop
nærmere: B1ive bedre ti1 at acceptere og
identificere kropssignalerne fra det emo-
tior.relle system; blive dygtigere til at se
Lienr i \.rmmenhæng med, hr ad der fore-
går i det indre og ydre miljø og (derfor)
blive i siand ti1 at træfJe mere efJektive
foranstaltninger; når det drejer sig om at
varetage egen og andres trivsel.
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