
Derfor bliver du ved at have dine mistroiske tanker og være generet af dem 

 

Jeg tror på, at mine mistroiske tanker er sande 

1. Jeg er god til at lægge mærke til ting, som kunne understøtte mine mistroiske tanker. 

2. Jeg er ikke god til at lægge mærke til ting, der kunne pege i en anden retning. 

3. Jeg drager meget ofte forhastede, negative konklusioner på hændelser. 

4. Jeg er ikke god til at overveje alle de mulige forklaringer på en hændelse. 

 

Jeg opfører mig, som om mine mistroiske tanker er sande 

1. Jeg forsøger at undgå situationer, hvor jeg føler mig truet. 

2. Jeg forsøger at komme væk fra vanskelige situationer. 

3. Jeg er tilbøjelig til ikke at tilbringe mindre tid blandt andre mennesker. 

4. Jeg får ofte andre mennesker til at fungere som min beskyttelse. 

5. Jeg tænker ofte, at jeg kun undgik en truende situation på et hængende hår. 

6. Jeg foretrækker mit eget selskab. 

7. Jeg er ofte irritabel over for folk. 

8. Jeg er meget hemmelighedsfuld. 

9. Jeg har svært ved at føre en afslappet samtale med et andet menneske. 

10. Hvis jeg har et problem med en person, har jeg ikke let ved at få det sagt til vedkommende. 

 

Jeg er ængstelig 

1. Mine mistroiske tanker gør mig ængstelig. 

2. Jeg tilbringer meget tid med at bekymre mig/gruble over ting. 

3. Jeg forsøger altid at være forberedt på farer. 

4. For det meste tænker jeg på mig selv og mine bekymringer. 

5. Undertiden virker det, som om mine mistroiske tanker kommer ud af kontrol. 

6. Jeg bliver ved med at komme til at tænke på ubehagelige erindringer. 

 

Jeg er nedtrykt 

1. Jeg føler mig generelt temmelig trist. 

2. Jeg føler mig ofte magtesløs/hjælpeløs. 

3. Jeg mener, at jeg fortjener at blive skadet. 

4. Jeg mener, at verden er et ubarmhjertigt, uretfærdigt sted. 

5. Jeg nyder ikke livet lige så meget som før. 

6. Jeg foretager mig færre ting end før i tiden. 

7. Jeg er langt mere passiv nu end før i tiden. (Jeg er mere tilbøjelig til at se tv end at komme ud af 

huset eller foretage mig ting, der skal ordnes inden døre.) 

 


