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Derfor har du præsentationsangst

1. Antagelser om dig selv:

2. Antagelser om andre mennesker:

A. ”Jeg har e defekt,
som gør, at jeg ikke
lever op til andres
normer eller forventninger.”

A. ”De lægger eget ærke til
evt. fejl ved mig.” __

Den defekt, du antager,
at du har, er typisk:
B. ”Jeg er ikke god/skarp nok.” __

3. Antagelse om konsekvenserne
af udstilling af din "defekt":
A. ”Hvis a dre lægger ærke til i ”defekt”,
vil det få katastrofale konsekvenser.” __
(Fx nedvurdering, kritik, afvisning, fyring,
udstødelse, pinlighed, skam.)

B. ”De ka se i a gst
meget tydeligt.” __
C. ”De har eget høje krav
og er meget kritiske.” __

C. Jeg kan ikke kontrollere eller
skjule min angst.” __
(Se arbejdsarket
”A tagelser o dig selv”.)

4. Du udvikler kontraproduktiv adfærd
mht. situationer hvor du antager, at der er risiko for,
at din ”defekt” bliver udstillet.

6. Situationer,
du ikke kan undgå:

5. Situationer,
du kan undgå:

7. Du laver undgåelsesadfærd:

8. Før situationen:

A. Du undlader at melde dig (til).

A. Du forventer, at du vil have svært ved at leve op til
kravene til din præstation.

B. Du kommer med vilje for sent, så
du undgår præsentationsrunden.

B. Du antager, at din angst før situationen
er et bevis på, at du er defekt.

C. Du melder fra – melder dig fx syg
eller får en anden til at tage
præsentationen.

C. Du fikserer på og tygger på bekymringstankerne.
D. Du grubler over, hvad årsagen mon er til dit problem,
hvad det mon betyder om dig som person,
og hvad konsekvenserne mon kan blive.

10. Før og under situationen
anvender du sikkerhedsadfærd, som skal…
A. Forhindre, at du ikke
virker ”god/skarp nok”.
B. Forhindre eller
kontrollere angsten.
C. Forhindre, at din angst
bliver afsløret.

9. Under situationen
A. Du fokuserer din opmærksomhed mod dig selv:
Dvs. mod dine bekymringstanker, antagelser og kropslige fornemmelser.

(Se arbejdsarket
”Typisk sikkerhedsadfærd”.)

B. Du hyperventilerer.
C. Du falder for angstens bluff, når den siger: ”Det vil blive fuldstændig uudholdeligt,
umuligt eller ligefrem farligt. Du bliver nødt til at stoppe nu!” Og du stopper derfor med at
tale eller runder af, mens angsten er på vej opad i styrke.

11. Efter situationen
A. Dit manglende kendskab til 4 mentale fænomener – samt dine egne perfektionistiske leveregler – forvrænger
dine forventninger til og din evaluering af din egen præstation.
B. Du grubler over, hvad årsagen mon er til dit problem, hvad det mon betyder om dig som person,
og hvad konsekvenserne mon kan blive.
C. Du anvender fordømmelse og straf som motivation.

