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Mit liv 
 

 

Du er den eneste, 
der kan leve dit liv, 

jeg lever mit liv. 
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Kapitel 7 
 

Mine behandlingsmetoder 
 

Acceptprocessen 
 
Kort fortalt er acceptprocessen: accept, lys og ros, og dernæst 
at gøre det, der er rigtigt og godt for en selv.  
Det er en psykisk proces, hvor man accepterer de følelser og 
smerter, der er inde i den enkelte og i ens omverden. At det er 
ok at være bange, rasende, vred, føle uro, osv. Når man først 
accepterer f.eks. en smerte, mindskes den. Man sender den 
lys, og begynder at rose sig selv for de resultater, der så småt 
kommer. 
Når man ser bag om smerten og tør se på årsagen – det kan 
f.eks. være en angst, som er kommet af at blive lukket inde i et 
skab – og vedkommende nu får den trøst, kærlighed og om-
sorg, som personen ikke fik dengang, det skete, bliver angsten 
straks mindre. På denne måde – i en proces af kortere eller 
længere varighed - fjernes problemerne, og sygdommen op-
hører. 
Samtaleterapi, visualisering og øvelser er vigtige værktøjer i 
acceptprocessen.  
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Visualisering 
 

Visualisering er at se noget for sig. I terapi gøres det ved at se 
billeder for sig som en slags dagdrømme med lukkede øjne.  
Når man gør det, så kan man arbejde med de problemer, man 
har og dermed få en anden måde at løse sine problemer på. 
  

I terapien hjælper jeg dig til at se på tingene på en for dig op-
byggende måde, sådan at du får lys i dit inde og dermed mere 
glæde i dig. Du får det godt.  
Du kan finde styrke i at få lys på dig og dit indre. Når der 
kommer lys ind, så bliver der mindre mørke derinde og der-
med får du det bedre. 
 
Visualisering er blevet mere og mere udbredt gennem de sid-
ste år. Jeg lærte det i 1991, og har siden brugt det i min terapi 
med gode resultater. Jeg har i tidens løb finjusteret processen, 
så den gavner den enkelte mest muligt. 
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Udgivelser af Lise Seidelin: 
 
Første bog i serien MIT LIV 
Lægen og healerens liv og behandlingsmetoder 

 
Med denne bog vil jeg gerne vise dig, at selv med alle de dår-
lige erfaringer jeg har haft, kan det lade sig gøre at have det 
godt. Jeg beskriver, hvordan mine oplevelser af forholdene har 
været og fortæller om de metoder, jeg bruger i behandling af 
mig selv og mine kunder. 
Når der er noget, der virker så bruger jeg det. Det er så dejligt 
at se, når nogen får det godt. 
Når jeg kan, og andre kan, så kan du også.  
Det er denne bog som er omskrevet til E-bog og nu hedder 
Acceptprocessen 
Kort mit liv og mine behandlingsmetoder 
E-bogen indeholder bl.a.: Acceptprocessen, Visualisering, 
Samtaleterapi og Bekendelser fra en voldsramt kvinde 
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Anden bog i serien Mit liv: 
Voldramt kvinde, det er man da ikke i de højere sociale lag 

 
Her vil jeg, en læge, gerne vise dig, kære læser, hvordan det 
var for mig, som voldsramt kvinde. Hvordan jeg, da proble-
merne blev for store og volden fortsatte selv efter separatio-
nen, endte med at “gå under jorden”, og her begyndte “livet” 
for mig. 
Hvordan mine forældre, en professor og en socialrådgiver, 
holdt med min x-mand, en læge, i retssagen om samkvems-
ordningen, hvordan de fornægtede volden, at den skulle forti-
es. “Vi lever et perfekt liv, der er ingen uorden i vores liv og 
slet ingen vold”, og det skulle jeg altså også mene. 
Denne bog er en bog, der uddyber det 3. kapitel i min bog 
“Lægen og healerens liv og behandlingsmetoder”. Og er en 
fortsættelse i serien MIT LIV. 
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Tredje bog i serien MIT LIV 
Voldens afslutning 

  
 
Denne bog er beretningen om, hvordan jeg, efter at jeg var 
gået “under jorden” pga. hustruvold, vendte tilbage til Danmark 
for at forsøge at få en ny tilværelse for mig og min søn på 5 år. 
Men også om de sociale myndigheder, der gjorde det så svært 
for mig, at jeg opgav mange ting hen ad vejen. Alligevel - på 
trods af vanskelighederne - blev jeg så styrket, at jeg magtede 
at gøre en ende på volden fra min tidligere mand. 
Denne bog er fortsættelsen af “Voldramt kvinde, det er man da 
ikke i de højere sociale lag”. 
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Fjerde bog i serien MIT LIV 
Ordblind! - Udstødt 
Så er man da dum og kan ikke bruges,  
heller ikke en højtuddannet akademiker! 

 
Med denne bog vil jeg gerne vise dig, hvordan stemplingen 
som ordblind, i ca. 40 år af mit liv, gav mig en angst for at sta-
ve forkert. Ordblindhed er en holdning, der gør, at man i man-
ges øjne ikke kan bruges. Man er dum! Hvilket jo ikke passer. I 
dag er jeg uddannet læge. 
En holdningsændring til ordblinde ville hjælpe meget. En hold-
ning væk fra det negative, hvor det at stave forkert mødes 
med skæld ud og mobning, hen til en holdning hvor den ord-
blinde mødes med positivitet over alt det værdifulde et menne-
ske indeholder, og alt det gode den ordblinde faktisk kan. Hvor 
dygtig vedkommende er til alle de ord, der staves rigtigt. 
Denne bog giver dig indblik i: 

1) Hvordan ordblinde behandles. 
2) Hvordan en lille bitte ting har store unødig skadevirk-

ning. 
3) Hvordan vi giver hinanden skylden for egne fejl. 

Denne bog er en forsættelse af mine tredje bog ”Afslutningen 
på volden fra min tidligere mand”. Hvordan jeg kæmpede for at 
komme op fra mit liv ”under jorden”, ud af volden og ind i et liv, 
jeg kunne holde ud at leve.  
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Serien DIT LIV 
Solstråle!  
Forvandling: Fra dyb mørke til solstråle – en terapi 
En hyldest til de voldsramte mænd og de voldsramte kvinder 
for deres enorme styrke til at klare og takle at leve med den 
vold, de er udsat for. 
Bog A og bog B 

 
Denne serie af bøger omhandler en terapi, hvor læseren føres 
ind i, hvordan forvandlingen fra dyb mørke til en solstråle kan 
ske. 
En solstråle, hvor skyerne en gang imellem skygger for solen, 
men hvor solen altid kommer frem igen, fordi nu kan traumet 
eller volden takles. Det handler om, at lære at takle den vold – 
psykisk som fysisk samt den mobning, vi alle mere eller min-
dre er udsat for. 
Fordelene ved disse bøger er: 

1) Du får mulighed for at lære en masse om selvudvikling. 
2) Der beskrives metoder og veje til at komme gennem 

problemer. 
3) Du ser, at det kan lade sig gøre, at få det godt, selv når 

man har haft det meget meget skridt. 
4) Du ser, hvordan en terapi kan virke. 


