
Lisegården  

       

  

En lise for sjælen  

Trivsel for dig og dine omgivelser  

  

  
 

Efter din første behandling 

på Lisegården   

  



Efter din første behandling 

på Lisegården   

 

Har du fået:  

 Samtaleterapi.  

 Øvelser og metoder, som du skal udføre derhjemme.  

 Eventuelt en visualisering med vægten lagt på dine 

problemer, og hvordan du løser dem.  

 Eventuelt maleterapi.  

 Eventuelt introduktion til skriveterapi.  

 

Samtaleterapi:  

Du fortæller om dine problemer og sygdomme – både fysiske 

og psykiske. Her kan acceptprocessen (se s. 4) indlæres. 

Accept og ros samt at sætte fokus på fornægtelser og 

overførselsmekanismer – projektioner.   

 

Visualisering:  

Her laver du indre billeddannelse, hvor terapeuten vejleder dig 

i at arbejde med acceptprocessen. Visualiseringen foregår ved, 

at du lukker øjnene, slapper af, forestiller dig, at du ligger på 

stranden (eller lignende), oplever solen skinne på dig og ser 



solens stråler gå ind i dig og fylder dig med lys. Du kan have 

en lysskikkelse – ren energi – eller lignende til at hjælpe dig.  

Herefter kan du gå i gang med at se i indre billeder på de 

sygdomme og problemer, du har, konfrontere dig selv med 

dem og udføre acceptprocessen og sende dem lys, så du løser 

op for dine problemer.  

 

Skriveterapi:  

Det, at du skriver om dine problemer og igen og igen kommer 

igennem tankerne og følelserne i en acceptproces, er en 

effektiv måde at bearbejde tidligere traumer på og finde 

løsninger på nuværende problemer.  

Her har jeg stillet  muligheden på hjemmesiden Forum – 

Hemmelig gruppe til rådighed for dig. Du kan skrive en mail til 

mig, så tilmelder jeg dig. 

 

Tegne-/ maleterapi:  

I tegne-/maleterapi bruges acceptprocessen også med god 

virkning. Dine tegninger/malerier skal ikke ligne noget. Det er 

selve processen med at overføre dit indre til papiret, der giver 

resultater, når du også anvender acceptprocessen.  

Tegne/maleterapi kan udføres af alle – eventuelt efter en smule 

vejledning. Det er processen inden i dig, der er vigtig.  

  

  



 
 

Forudsætninger for behandling:  

Der er ingen særlige forudsætninger. Alle kan heles. Du skal 

dog have et ønske om at ville heles, også når det bliver svært 

og gør ondt inden i dig. Blive ved og ved, også selv om det 

hele virker håbløst, for pludselig kommer det.   

Forløbene kan vare flere år, men de kan også være kortere. Den 

månedlige pris vil derfor være individuel, og vi aftaler de 

månedlige rater, så der er styr på udgifterne.  

 

Grundprincippet i behandlingen:   
På Lisegården ses sygdomme som bestående af en fysisk og en 

psykisk faktor. Det er primært den psykiske faktor, der 

arbejdes med på Lisegården. Den psykiske faktor kan ses som 

en indre psykisk byld, der vokser sig større og større i takt med, 

at du gemmer flere og flere negative følelser væk og sætter låg 

på. Efterhånden bliver bylden så stor, at du får fysiske 



symptomer på, at noget er galt. Du bliver syg. Behandlingen 

skærer, billedligt talt, hul på bylden og skidtet kommer ud. 

Bylden kan nu hele fra bunden. Presset letter, og det første, der 

forsvinder, er de fysiske symptomer.  

Den psykiske faktor kan du se som vaner, du har lært gennem 

dit liv. Der er positive og negative vaner. Du lærer samtidig at 

ændre de vaner, der har været skadelige for dig. I stedet får du 

nye vaner, som er gode for dig.   

  

Du bliver en glad, positiv og velfungerende person, som giver 

en masse godt til dine omgivelser, så de også får det godt. 

Ligesom ringe der spredes i vandet.  

 

Følgevirkninger af behandling med visualisering: Ud over at 

du bliver mere og mere rask, kan du efter visualisering opleve 

udrensningsreaktioner, eksempelvis influenzalignende 

symptomer, øget tarmfunktion, mørkfarvet urin, træthed og 

følelsen af at være lidt ved siden af dig selv, som når du har 

sovet. Reaktionerne kan vare fra få minutter til flere dage. Det 

er altid vigtigt at drikke rigeligt med vand efter en behandling. 

Vandet renser ud – også selvom du ikke oplever reaktioner.   

 

 

Acceptprocessen:  

Grundprincippet i behandlingen på Lisegården er 

acceptprocessen.  

Kort fortalt er acceptprocessen en psykisk proces, hvor du 

lærer at acceptere de følelser, tanker og smerter, der er inde i 

dig. At det er ok at være dig, som du er, f.eks. bange, rasende, 

vred, føle uro, osv.  I processen ser vi bag om problemet – 



sygdommen, smerterne, ”bylden” og ser på årsagen. Det 

åbner mulighed for at accepterer følelsen - f.eks. smerte - som 

mindskes. Ros forstærker acceptprocessen. Det er derfor 

vigtigt, at du lærer at rose dig selv. 

Du kan eksempelvis føle angst. Vi finder årsagen til din angst, 

der kan være et smertefuldt minde fra for længe siden. Ved 

hjælp af visualisering kan du nu få den trøst, kærlighed og 

omsorg, der ikke var til stede, da angsten blev grundlagt.  Du 

accepterer nu følelsen og roser dig selv for det.  

I en proces af kortere eller længere varighed fjerner vi 

problemerne og sygdommen ophører.  

På denne måde bryder vi også dårlige vaner. Du opbygger i 

stedet gode vaner, der indeholder acceptprocessen. Du oplever, 

at du er god nok. Når du føler dig god nok, øges dit selvværd. 

Det bliver nemmere at mærke, hvordan du har det. Dermed 

bliver du mere selvbestemmende, og det bliver lettere at takle 

andre mennesker og deres negative sider.   

Samlet bliver det: Accept, lys og ros, og derefter 

gøre det, der er rigtigt for dig.  

 

Projektioner:  

Projektioner er en flugtmekanisme, hvor mennesker vender 

ryggen til problemerne og ser, at det er andre mennesker, ting, 

vejret og samfundet, der er årsag til, at vi ikke har det godt. Vi 

kan også flygte ved hjælp af f.eks. alkohol, stoffer, piller, mad, 

sex og arbejde. Dette er en ganske normal reaktion, og vi gør 

det alle sammen.  

Først når vi vender ansigtet mod problemerne – billedligt tager 



vi tyren ved hornene – bryder projektionerne og tør se, hvad 

der virkelig ligger til grund for vores symptomer, kan vi slippe 

de gamle mønstre og blive hele. Som terapeut hjælpes du med 

at holde fokus på problemerne – konfrontere de sygdomme, der 

skal helbredes. Vi åbner dine øjne for nye veje og mønstre. Det 

sker som hjælp til selvhjælp. Det er dig, der skal bryde dine 

gamle vaner og mønstre og ved hjælp af acceptprocessen 

opbygge nye. Terapeuten kan ikke gøre arbejdet, men kan 

vejlede, anvise øvelser og hjælpe dig til at finde styrken til selv 

at gøre det, der er rigtigt for dig.  

 

Tankens kraft:  

Tankens kraft er magtfuld. Du kan alene med dine tanker vende 

en situation fra at være aggressiv til at blive harmonisk. 

Eksempelvis et barn, der skriger i køen ved kassen i 

supermarkedet. I stedet for at blive irriteret, så tænk: Det er da 

også synd for dig. Du har haft en lang dag i institution, du er 

træt og sulten, og det er da også kedeligt at stå og vente her. 

Efter nogen tid vil du opleve, at barnet falder til ro, og 

stemningen ændrer sig til det markant bedre.  

På hjemmesiden www.lisegaarden.dk er der et stort materiale 

om Lisegården og dens visioner, som du er velkommen til at 

læse.  

  

  
  

http://www.lisegaarden.dk/
http://www.lisegaarden.dk/


Øvelser:  

1) Du kan sætte noget blødt, afslappende musik uden ord på. 

Læg dig ½ time hver dag (det er i orden at springe dage 

over) og slap af, så godt du nu kan. Luk øjnene og forestil 

dig (visualiser), at du ligger på stranden eller lignende. 

Mærk, at det er dejligt og lad følelsen strømme gennem din 

krop. Se solen for dig, se dens stråler skinne på dig, lad 

strålernes lys gå ind i dig, og oplev, at de fylder dig med 

lys. Du kan have en lysskikkelse med dig, en skikkelse der 

er lavet helt af lys – energi – eller lignende. Den kan hjælpe 

dig med at sende lys til dig fra solen.  

  

2) Afsæt ½ time hver dag (det er i orden at springe dage over) 

– sæt et ur til at ringe. Sæt dig og mærk efter i dig, hvad der 

er godt for dig, at bruge denne ½ time til, hvad der er rigtigt 

for dig at gøre, og gør det. Det kan f.eks. være at drikke en 

kop kaffe, høre noget musik eller gå en lille tur. Det er 

underordnet, hvad du laver. Øvelsen handler om at lære at 

mærke efter, hvad der er rigtigt for dig. Brug max. ½ time i 

alt også til at lave det, du føler, du skal lave. Bagefter 

mærker du, hvordan det var, så du kan se, hvad der virker.  

  

3) Find de positive sider i dig selv og nyd dem i accept af de 

negative sider. Det er i orden af have dem. Skriv evt. de 

positive sider ned – små som store. 

  

4) Find de positive sider i andre og nyd de positive sider i 

accept af de negative, og lad de andre være i fred i accept 

af, at de er, som de er. Bliv på din egen ”banehalvdel”, sig 

fra, når de andre går over på din ”banehalvdel”. Elsk dem 



som de er. De er dejlige, bare fordi de er født, fordi de er 

til. Skil handlingen fra mennesket – elsk mennesket – og 

sig fra over for handlingen.  

  

5) Når der sker noget inden i dig, så sig til dig selv: ”Det er i 

orden” – accepter følelsen.  

  

6) Når der er noget. Noget du gør godt. Noget, der lykkes. Du 

har en glad følelse inden i dig, så ros dig selv og øv dig i at 

rose dig selv. Øv dig i at turde have det godt, turde være 

glad. Når der kommer negative tanker, følelser og 

reaktioner, så sig: ”Det er i orden”, og mærk, at det er i 

orden at have de negative ting inden i dig - og find så det 

positive. Altså accept af det negative og ros for det positive.  

  

7) Motion.  

  

8) Skriv 50 ting – små som store, der gør dig glad, får dig til 

at have det godt. Når du finder nogle, så ros dig selv, og 

sig, at det er flot. Du skal bruge listen til at tage frem i 

fremtiden, når du har det skidt. Så kan du se, at der er 

mange ting, der kan give dig glæde. Du kan så udføre noget 

af det, så du bliver glad. 

  

9) Bekræftende sætninger – affirmationer: Her finder du det 

positive – den modsatte ting af det negative, du tumler med. 

Skriv det positive 70 gange. Hver gang du har skrevet det, 

sætter du en streg og skriver den følelse, der opstår ved at 

skrive det. Eksempelvis bliver ”Jeg kan ikke” til – ”Jeg 



kan”. Eller ”X terroriserer mig” bliver til – ”Jeg er 

respekteret,” eller ”X hader mig” bliver til – ”Jeg er elsket”. 

Når ”alt ser mørkt ud”, bliver det til – ”Jeg er lyset”.  

  

10) Skriveterapi: Sæt dig og skriv de følelser og tanker, du har. 

Du kan tage et emne eller et problem op. Det er vigtigt, at 

du skriver og fortsætter med at skrive, også selv om det gør 

ondt eller er svært. Bliv ved alligevel. Det er i orden at 

holde pauser, men så tager du det op igen.  

Når du skriver, skal du også lave acceptprocessen. Det er i 

orden, at du har de tanker og følelser, du skriver om. Brug 

evt. Forum – Hemmelig gruppe til at skrive i. Sende en 

mail til mig, så tilmelder jeg dig. 

  

11) Tegne-/maleterapi: Sæt dig med papir eller lærred og 

farver. Det er underordnet, hvilke typer du bruger. Brug 

dem, der passer dig bedst. Du kan prøve dig frem. Når du 

sidder med et helt blankt papir eller lærred, tænker du på 

det emne, du vil arbejde med, og fornemmer, hvilken farve 

du skal bruge. Tag den op og tegn/mal med den. Det er 

vigtigt, at du ikke vil have, at det skal forestille noget, men 

at det er det, der kommer ud af farven. Det er helt i orden, 

hvis det ligner kruseduller eller krimskrams. Det er 

processen med at få tingene på papiret/lærredet, der gør 

forskellen. Når du har brugt en farve og skabt det, som den 

farve nu synes, at den skal skabe, tager du den næste. Her 

er det også vigtigt, at du går i gang med acceptprocessen. 

Det er i orden, at du har de tanker og følelser, der kommer, 

mens du tegner/maler.   

  



12) At sige fra med kærlighed – sige ”Nej!” 

Øve dig i at sige ”Nej!” fast og bestemt. F.eks. sige ”Nej!”, 

når der er noget, der for dig ikke er rigtigt. Øve dig med dyr 

eller børn, der ser du reaktionen med det samme. Når det 

lykkes, så mærk efter, hvordan det føltes, så gør du det 

sådan næste gang. 

 

Denne øvelse kan også laves af to. Stil jer overfor hinanden 

med et godt stykke imellem jer. Den ene er så den, der skal 

lære at sige ”Nej! ”, og den anden er den, der skal siges 

”Nej! ” overfor. Så gå den, der skal siges ”Nej! ” overfor 

hen mod den anden, og den der skal sige ”Nej!”, sætter 

højre fod fast og hårdt i jorden ved at gå et skridt frem, 

samtidig med at højre hånd føres frem og med hånden siger 

”Nej!”, samtidig siges der ”Nej!” med en fast, klar, bestemt 

stemmeføring. Inden er det godt at få fat i sig selv, så der er 

ro derinde, så virker ”Nej!”et bedre. Det gøres med 

acceptprocessen. Den anden som der skal siges ”Nej!” 

overfor, kan så mærke efter om det er overbevisende sagt 

det ”Nej!”.  

Det er et spørgsmål om at øve sig og turde stå ved sig selv 

og turde bare stå og stå fast. Øvelse gør mester. Ik!? Når 

den ene har øvet, så skifter I, så det er den anden, der skal 

lære at sige ”Nej!”.  

Når du har lært at sige ”Nej!” og stå ved dit ”Nej!”, skal du 

lære at sige noget positivt også. Du kan gøre det i 3 lag – 

Hamburgermetoden. Først siger du noget positivt – f.eks. 

”Jeg elsker dig”. Så noget negativt på en positiv måde – 

f.eks. ”Her taler vi pænt til hinanden” eller ”Sådan skal du 

ikke tale til mig, her taler vi pænt til hinanden”. Så igen 

noget positivt – f.eks. ”Du er så god til …” 



  

 

Spørg endelig, hvis der er noget i øvelserne eller andet, du ikke 

forstår. God arbejdslyst inden i dig.  

  

Du er god nok!  

 

 

Lise Seidelin  
Læge, healer, forfatter billedkunstner og landmand 

Jeg kan en masse forskellige ting. Sammen med dig finder vi 

det, som er bedst for dig og hjælper dig mest. 

Det der er rigtigt for dig, så du får det godt. 

 

jeg er uddannet læge i 1985, og siden har jeg tilegnet mig en 

hel del viden om visualisering og andre alternative metoder. 

I dag er visualisering også brugt i det etablerede system. 

Min baggrund og min nye viden giver mig erfaring, som jeg 

bruger til at vejlede dig, så du kan finde din vej frem til at have 

det godt. 

Mit mål er, at du og din omgivelser får det godt.  



Priser og kontaktoplysninger  

Priser:  

Konsultationspris:    

Timepris: 1.200 kr. Lise Seidelin  

Der betales pr. halve time, der er påbegyndt.  

En konsultation i klinik varer minimum to timer, de fleste 

bruger 3 timer enkelte bruger 4 timer.  

Der forudbetales et depositum på 2.400 kr. herefter kan 

der aftales tid.   

Giro: +01< +0713422<   

eller bankkonto: Regnr. 9570 Kontonr. 0000713422   

  

  

Rabat:  

Klippekort hos Lise Seidelin:  

10 timer rabat 500 kr. = 11.500 kr.  

20 timer rabat 1.500 kr. = 22.500 kr.  

10 procent rabat ved 30 timer eller flere   

Klippekort betales forud på  Giro: 

+01< +0713422<   

eller bankkonto: Regnr. 9570 Kontonr. 0000713422   

  

Telefon og mailkonsultationer   

Betales forud pr. påbegyndte halve time.  

på Giro: +01< +0713422<   

eller bankkonto Regnr. 9570 Kontonr. 0000713422   

 

 

 



Hjemmebesøg:  

Konsultation timepris på 1.200 + tillæg for hjemmebesøg 

på 500 kr. Desuden betales der kørsel på 3,65 kr. pr.  

km.   

Samlet pris: f.eks. for 2 timer = 2.900 kr. + kørsel.  

  

Afbud:  

Der meldes senest afbud 2 dage før den aftalte tid. Ved 

forudbetalt depositum tilbagebetales ½ delen ved 

rettidigt afbud.  

Foredrag:  

Efter aftale holder Lise Seidelin foredrag om alle emner, 

som Lisegården beskæftiger sig med.  

Prisen for et foredrag på to timer med pause er 4.000 kr. 

+ kørsel  

Desuden er der bøger og billeder. Hør nærmere om priser.  

Du er god nok!  

  



Kontaktoplysninger:  

Lisegården ved Læge Lise Seidelin  

Tlf.   
Hovednummer 70 22 33 83   

Sydfyn 62 28 24 48   
Mariager 98 63 24 48   

Mobil 24 22 16 22  

E-mail: lise-seidelin@lisegaarden.dk Hjemmeside: 
www.lisegaarden.dk  

Klinikadresser:  

1) Landmålervej 31, 58 82 Vejstrup – Sydfyn  
2) Havnegyden 13 B, 9550 Mariager – Himmerland  

Giro +01<  +0 71 34 22<   
Eller bank: regnr. 9570 kontonr. 0000713422    

Se-nr. 14 07 49 88.  

 

http://www.lisegaarden.dk/
http://www.lisegaarden.dk/

