
HVORDAN VED DU, OM DU SPILLER SPILLET RIGTIGT?  

Du ved, at du er på rette vej, hvis…  

 

1. Du har lært dig selv at eksternalisere den del af din angst, som er overdrevet, og du kan tale mentalt 

til den. 

  

2. Du forstår, at det at tale inviterende til angsten fungerer som en metode til at træne din hjernes 

angstcenter i at holde op med at beskytte dig mod noget, der ikke er farligt.  

   

3. Du er aktivt på udkig efter hyppige lejligheder til at træne dig i at fremprovokere angst og uvished 

mht. det, du frygter.  

  

4. Du har forpligtet dig til at træne struktureret hen imod følgende mål:  

a. At sigte efter at opleve angst og uvished. 

b. At stræbe efter, at angsten bliver stærk – i den situation, som udløser den. 

c. At stræbe efter, at angsten bliver ved – i den situation, som udløser den. 

  

5. Du lægger mærke til dine negative og ængstelige tanker uden at blive fanget ind i dem   

– og accepterer dem uden at skulle af med dem. Dvs. at du lige bagefter vender din opmærksomhed 

tilbage mod det, du er i gang med. 

 

6. Du har indset, at angst eller bekymringer kan indfange din opmærksomhed inden for få sekunder, 

efter at du har vendt opmærksomheden væk igen. Og du accepterer og forventer det. Og når det sker, 

så anvender du igen samme strategi, også selvom du bliver nødt til at gentage den adskillige gange 

inden for få minutter.  

  

7. Du træner denne strategi igen og igen – uden at kræve, at den ændrer det, du tænker eller føler i den 

situation, hvor angsten opstår. (Fordi du er klar over, at når du SIGTER EFTER ÆNDRINGER i din 

nuværende oplevelse, så bidrager det rent faktisk til, at du IKKE opnår ændringer, fordi du GØR 

MODSTAND og derfor ØGER din angst.) 

 

8. Når du opdager, at du grubler over katastrofetanker, lukker du følelserne ind, fokuserer din 

opmærksomhed på omgivelserne (og påbegynder evt. problemløsning mht. de forholdsvis sandsynlige 

konsekvenser, hvis dette er relevant).  

  

9. Du forventer og accepterer, at din angst kan få dig til at udføre det, du er i gang med på en måde, der 

ikke er optimal.  

  

10. Du roser dig selv for dit mod og din træning, hver gang du har gennemført din træning i at konfrontere 

det, som du frygter – uanset hvad du har opnået denne gang. 

 

Hvad vil det sige, at du ”når i mål” med denne strategi?  

Hvis du efter at have trænet et godt stykke tid opnår positive resultater, så vil du opdage, at… 

 

       • denne nye indstilling ændrer dit forhold til angsten og uvisheden omkring det, du frygter. 

       • du bliver mindre skræmt af det, du mærker i din krop. 

       • du reagerer mindre på dine bekymringstanker. 


