
Forstå, hvorfor dine mistroiske tanker dukker op 

BELASTNINGER OG STØRRE LIVSÆNDRINGER 
Belastende oplevelser – Fx: Parforholdsproblemer. Økonomisk pres. Problemer med 

familie/venner/arbejdskolleger. Mobning. Du er blevet isoleret fra andre mennesker. Du har fået nyt 

arbejde. Du lider af søvnløshed. Du er genert. Noget er mislykkedes for dig. Du føler sig, at du er en 

fiasko. 

Større livsændringer – Fx: Du er flyttet hjemmefra. Alvorlig sygdom. En pårørende er død. 

Dette fører til… 

FØLELSER 
Angst – Fx: Frygtsomhed. Nervøsitet. Forventer det værste. Overvurderer sandsynligheden for, at truslen 

eksisterer, bekymrer dig, føler det, som om du mister kontrollen, fokuserer på, hvordan du har det, 

bekymrer dig for, hvad andre mon har planlagt imod dig. 

Nedtrykthed – Fx: Du føler dig ulykkelig/fortvivlet/trist. Du føler dig sårbar. Du føler dig anderledes end 

andre mennesker. Du har dårlig samvittighed. Du skammer dig. Du mener, at du fortjener at blive skadet. 

Du føler, at du er magtesløs. Du føler dig skræmt af eller afvist af andre. Du grubler over ting. 

Vrede – Fx: Du er vred eller irritabel. Du føler dig anspændt. Du føler, din lunte er kort. Du er bitter over 

for andre mennesker. Du grubler over, hvad mon andre mennesker gør mod dig. 

Opstemthed – Fx: Du er superglad. Du føler dig speciel. Du mener, du har helt særlige talenter. Tankerne 

flyver af sted i en rasende fart og fra emne til emne. 

Dette forårsager – eller får dig til at lægge mærke til… 

INDRE OG YDRE HÆNDELSER 
Nonverbale tegn – Fx: Ansigtsudtryk. Hvordan folk ser ud i øjnene. Håndbevægelser. Latter og smil. 

Fløjten og råb. 

Verbale tegn – Fx: Brudstykker af samtaler. 

Abnorme oplevelser – Fx: Ting virker mere lysende/levende/som om de har stærkere farver. Lyde virker 

højere eller mere forstyrrende. Du er særlig følsom over for lugte. Genstande føles mærkelige at røre 

ved. Du føler det, som om du ikke rigtigt er til stede, eller som om andre folk ikke rigtigt er til stede. Du 

oplever illusioner og hallucinationer. Du bliver let forskrækket. Du har svært ved at koncentrere dig. 

Du føler, at sammenfald er påfaldende. 
Du føler, at ting har en særlig relevans. 

Dette bliver bearbejdet ved hjælp af… 

DINE FORKLARINGER PÅ HÆNDELSER – Fx:  

Du ønsker at få hændelserne til at give mening.  
Du forsøger at opklare tingene.  
Du grubler over, hvad der mon foregår.  
Du grubler over ting. 

Som er påvirket af: 

DEN MÅDE, DU RÆSONNERER PÅ – Fx: 

Du bliver lettet over, at du nu ved, hvad der foregår. 
Du drager forhastede konklusioner. 
Du er tilbøjelig til at se hændelser som forårsaget af andre mennesker – i stedet for af situationen eller 
dig selv. 
Du drøfter ikke dine tanker og følelser med andre mennesker. 
Du vurderer ikke beviserne for dine bekymringer. 
Du overvejer ikke alternative forklaringer på dine oplevelser. 

Dette giver dig… 

MISTROISKE TANKER 

 


