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Förhör  vid ¥ideQupptagning  u       r  ftypnö§

med  Anders  8 den  5/11   i987.

Hypmsen  utrörc!  s¥  E®e©nt   Tur®  ÄFvidsgon

i   denne§  boatsd  pä  ____  _                    6£.

Närvarandeg    krk®igi   Pffiuå   #®ffiäffigR§©F{   oSi}

krinsp  Lars  Hmr8n.

=    d®cent  Turg  Arvidsson

3     =    Björkman,   Anders

Ä.    På  iigger  du  så  bekvämt  sm  flffijligt  och  slappmr  sv.  Äärmö  lugnt  D€h  Bkänt,
lugnt  "h  skämt.  5å  börjar  årmar  cH}h  ben  kännas  tyngre  ffih  tyngFet  ALiä
"skler  8}appEs  av  mer  ®ch  "£r,  allå  mustler  i  kr®ppen  siåppås  av  fltigr.  "=h
mr.  Höger  arm,   slapp  "=h  tung,  slapp  "h  tung,   tung  s"m  bly,  tung  sam  biy.
A11a  "skler  i  srmn  fullständigt  avslappnade.  Hsndefls  "9kler,  underarmens
mski®rnå.  ö¥8ra"smiskeln.  ålldeles  av818ppnade.  0#h  vänBter  åm  $1app  aeh
tung,  §1app  {}eh  tsng,  tung  acm  bly,  tung  scm  bly.  Alla  "skler  i  armn  fuli*
ständigt  avspändä.   Vänster  bGn  Blåppt  och  tungt.  slappt  ®c!h  tLmgt.   TLmg  €qtmi
bl¥,  tung  sffl biy,  aiia "skler  i  benet  fullständigt  a¥siappnad£.  Höger  ben
såappt  ffift  tLfngt,  3låppt  Öch  tungt,  tmgt  sm  bly*  tungt  söm  bly.  Älla  "gkler
i  bengt  fuli5tändigt  ä¥spända.  Rygg"jsklerna  aval@ppnadö,  buk"8kLsrnä  Ö¥-
sl@ppnade,  andflimgem  lugn  och  a¥§låppnad,  lugn  ot:h  a¥8lappnad.  A*lärna  av-
si@ppnade ,  f¥ackflmisklerna ,  hal8musklerna ,  käk"8kl©rna ,   ansiktsinuBki©rrffi

{ohörbar±},  alla  muekler  är  helt  avslappnade.  Öch  "  när  jag  räknar  ti±1
2®  8å  ökar  aysl&ppningen  ämu  mer.  öu  sjunker  in  i  dig  själ¥,  djupårg  o€h
djupare,  det  går  ¥äldigt  fint.
(Räknsr  längsamt  från  i  till  20)
lugnt  Qeh  s#önt,  iögnt  mh  skänt.  Nu  Bå  kamer  jag  ått  f®rtgätta  cN=h  räkim
frän  20  tiiå   3aS  du  k®am*er  Stt  sjun*€a  i  dig  ®jälv  dubb®lt  så  djupt.

(Räknår  långssfflt   frär!  21   tili  3B)
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Forlsätt~
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Utskriftsta\ijm

Lugnt  och  skönt,  lugnt  och  skönt.  röreställ  dig  nu  att  det  är  §ormnar

(ohörbart).   Tänk  att  du  står  nån§tsns  på  en  terass.  Du  ser  nedanför  dig
en  trädgård,  vilken  som  hel§t.  Från  tera§sen  där  då  §tår  oeh  ngr  i  träd-

gården  så  leder  en  trappa.  Och  nu  så  kan  du  gå  lång§amt  ned  föF  trappan,
ner  i  trädgården.  Steg  för  steg,  och  sjunker  (ohörbart),   lugnt  och  skänt,
lugnt  och  skönt.   Och  när  du  kommit  ner  i  trädgården  kan  du  vandra  cmkring
en  stund,  du  kan  §e  dej  omkring,   (ohärbart).  Du  kan  se  allt  mäjligt  i  din
trädgärd.  Kanske  sEr  du  träd  av  olika  81ag,  buskar,  blommor,  allting  kan
rlm  §e.  Oet  §peiar  inggnn  roil  vad  du  ser.   Och  nu  §å  kan  du  föpeställa  d©j
gn  växt  av  någat  slag  (ohörbart),  tiil  exempel  en  §yrgnbu§ke,  ja§min  eiier
liljekonvalj  eller  nån  annan  växt  som  du  vet,  sam  du  känner  till  har  specieil
doft.  Du  kan  välja  ut  en  §ån  växt  nu,  gå  fram  till  den  ach  så  känn  på
doften.  Känn  doften  så  tydligt  som  möjligt,  precis  §cm  att  den  vore  verkiig.
Och  nu  §å  kan  du  föraställa  dej  en  humla  som  surrar  nån§tans  i  trädgården,
kanske  båd@  ser  och  hör  humlan.  Och  nu  så  kan  du  slå  dig  ner  i  en  tFädgårds-
soffa  och  sitta  oEh  vila,  ha  det  skönt  och  sjunker  in  ännu  djupare.  Medan  du
sjunker  in  ännu  djupare  så  kan  du  gå  tillbak§  i  tiden.  Kan  gå  tillbaks  i
tiden   fär  m®rdet  på  Ol®f  Paime.   Du  kan  eFinr&  dig  @llting  §oi!i  du  var  med  am

vid  dgt  tilifäilet.  Du  kan  ts  tid  på  dej,  §junka  in  ännu  djupars,  och  när
du  väi  (ohörbart),  kan  du  börja  berätta  v@d  du  ser  Qch  vad  du  upplever.

8.      Jaå®

A.     Hur  känns  det?

8.     Ja,  nej,   jag  känner  mig  tung  i  benen.   {ohörbart}.  %om  inte  längr@,   tyvärr.
A.     Såg  du  nånting  Så  att  säga?
8.     Nej¥  jag  för§äkte,  med  trädgård  ach  blommor  här  men~,
A.     Såg  du  nån  trädgård?
8.    Nej,  jag  såg  inte  en  trädgård,  jag  såg  en  ro§  iite  §vagt,  men  §en  försvam

det,  Qch  så  tutåde  bilarna,  så  haflmade  jag-,
Ä.     Jas§å,   du  hörde-
8.     Trafiksn  kom  in  för  mycket  helt  plötäiigt.
A.     5en  när  jag  §a  att  du  §kulle  gå  tiilbaks  och  minnas  nånting,  *unde  du  inte

koncBntrgra  dig  längr8?
8.     Jag  kunde  inte  koncentrerå  mig  ett  dugg.

a !¢iis g om b)ankett©n används s®m iöfissttningsblad. Ex 2: Till spaningschefens pärm (i  nr~följd iflom avsnitt)
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Ä.    Du  vet,  jag  tror  att  du  var  lite  3pänd  va?
8.    Jo,  jo,  jag  är  väldigt  spänd.
Ä.     Jåg  såg  det  på  andningen  att  du  andåde8  1ite  snabbt  §En.
8.     Jo,  man  märkte  så  här,  att  för§t  så  kändes  då  när  du  tog  med  benen  mh

arfflarna  (®hörbart).  Och  Sen  så  §kulle  man  föreställa  sig  trädgården  med
trappån  ner,  och  då  hände  nånting  §å  jag  inte  kunde  koncentrera  mig  och  då
tappade  jag  sllting.  Så  försökte  man  hela  tiden~,

A.    Då  gick  du  ur  hypriosen,  jag  märkte  det  här  vid  ett  tillfälle,   för  att  du
rörde  litegrann  pä  dej.

8.       Mm.

Ä.     Så  fort  man  rör  på  sig  i  hypms  så  är  det  ett  teek©n  på  @tt  då  går  fflan  ur*
För  att  så  länge  man  är  i  hypnos  så  ligger  man  alidelg§  sam  en  däd  fisk.

8.    Jag  tr®dde  jag  skuile  somna  ett  tag  när  du  sa  &tt  jag  §kuile  (ohärbart)
Ä.     Ja,   JQdä.

8.     Och  gå  kände  jag  så  här  att,   ska  man  s®va  nu  BllBr?  Det  kändss  precis  aom

jag  var  på  väg  ått  sama.
A.     Du  var  nQg  pä  ¥äg  in  i  djupare  skikt,  "3n  §en-,   jaS   det  här  är  ju  ®vant*

iite  ovan  situation  för  dej.  Jag  vet,  vi  gör  cm  det  här  på  Ett  &nnat  tili~
fälle.  Nu  har  du  varit  med  om  det  här-,

8.     Nu  har  jag  vart  med  §å  jag  vet.
Ä.     -5å  nu  äp  du  inte  §å  ngrvös  nästa  gång,  och  då  kanske  vi  kan  gära  det  här

pä  S;t  Lriksgatan  där  vi  hår  ett  ljudi§01eråt  rum,  du  vet  hur  det  är?
8.    Ja,
Ä.    Där  är  ljudis®lerat,  och  jag  har  en  känsla  ay  att  du  kan  gå  myc*et  djup@re,

men  (Qhärb@rt)  vid  tillfäliet  och  det  är-,
8.    Dst  var  för  mycket-S   jag  tänkte  på  våd  mycket  biiar.
A.     Bilar  j©S   du  vart  störd  Ev  dett@.   Så  gär  vi*   sä  gör  vi  om  det  häF  se2r  du,

§ä  att  du  kån  gå  djupare.  Men  du  §varåde  bra  i  bärjan  tydligen  eftBr§om  du
vart  tung  i  armar  oGh  ben?

8.    @ja,  det  vart  jag,  och  det  var  precis  näp  du  räkn©de  till  20,  då  tänkte

jag,  nu  är  jag  på  väg  att  samnåS  och  sä  tutadg  det  till  nånting  utanför.
A.    Ja,  ju§t  det,  ocm  när  du  tänkte  att  du  skuils  iväg  och  §oma  så  tänkte  duS

det  får  jag  inte  gära?
0   8.     Nsjg   jag  får  inte  somn&,   jag  tyckRr  man  ska  ha  full  kQil.

A.     Jå,  mn  d£t  Bkulle  du  ha  gjQrt  förstår  du*
' liyils ei om blank©!t©fl änvänds €orn !orisä{tnirtg§biffl. Ex 3: " sparmgsch©fens pärm (i nr-följd inom avsnitt}
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