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Gruppeforløb 2020

Tankemestring og mindfulness
Ved autoriseret psykolog Karen Margrethe Kirketerp

➢ ”Kom til stede”- og visualiseringsøvelse
➢ Siden sidst: Hjemmeopgave om energiregnskab

Dagens tema: Tankemestring og mindfulness
➢ Viden om tanker
➢ Øvelse: Sindet på krogen
➢ Tankemestring
➢ Hjemmeopgave: Defusionsark

Tak for i dag ☺
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•

– Hvad er du optaget af på baggrund af sidste gang?

– Hvad lagde du mærke til, som du kiggede på 
hjemmeopgaver med energiregnskab og egenomsorg?

– Har du sat nogle intentioner for, hvordan du kan tage 
vare på dig selv fremover? Er der noget, du har 
prøvet?

➢ Tanker er indre sanseindtryk af såvel 
ord, grublerier, billeder, ideer, 

fortolkninger, erindring, drømme og 
planlægning. Der skabes forbindelse 

mellem erfaring, steder og ting 
ubevidst.

➢ Tanker hjælper os med at leve vores 
liv. De giver os mulighed for at lære, 
reflektere, udvikle, skabe identitet, 

bygge historier, planlægge, dele 
oplevelser med andre, finde fejl, 

opsætte mål, drømmes samt skabe 
kultur, kunst og civilisationer

➢ Tanker er en førsteklasses hjælpsom 
problemløsningsmaskine.



08-12-2020

3



08-12-2020

4

De fleste reagerer kropsligt og oplevelsesmæssigt, som om de 
rent faktisk bed i en citron, på trods af, at det blot er et billede af 

en citron.

Som mennesker laver vi ubevidst forbindelser: Tanker kobler 
reaktioner, ting og tilstande sammen, og gør, at vi reagerer på 

noget, der ikke er der i virkeligheden, i denne situation et billede 
af en citron, der ikke er ægte.

Tanker skabes af hjernen og har kun en mission: at blive hørt, 
uanset om de er sande eller ej. Vi reagerer og fortolker derfor 
hurtigt og automatisk. Dette er naturligt og vigtigt, og har også 

givet god mening for vores arts historie.

På trods af, at tanker er afgørende for os, ved de ikke altid, hvad 
der er godt for os. HUSK: De kommer og går igen, og er blot et 

tegn på reaktion; ikke nødvendigvis noget vi skal lytte til.
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”Det kommer ikke til at gå..”
”De andre tænker nok...”
”Det nytter ikke noget”
”Jeg bør nok lige…”
”Jeg er ikke god nok”
”Det bliver aldrig bedre”

Problemet opstår, når vi tror, at de 
opmærksomhedskrævende – automatiske -
fortolkninger og historier, som hjernen brygger (om 
fx at finde fejl) er sande. Vi hæfter os på ”krogen”, 
og kan blive fanget af uhensigtsmæssige tanker; Vi 
fusionerer og smelter sammen med fortællingen, 
og handler derefter.

”Sygdom er blevet et lukket rum, jeg ikke 
kan finde ud af, og døren er limet fast med 

bekymring” – Patient

”Nogle gange tænker jeg; det er jo 
alligevel forbi; det er ikke ok; Jeg er ikke 

OK, men jeg ved også, at det bare er min 
hjerne, der snakker og ønsker mere –

ligesom jeg selv gør” – Patient.

”Jeg ser slet ikke mine venner og familie så 
meget, som jeg vil. Jeg er blevet en 

huleboer. Tanker om f.eks. at komme til at 
skalle af i deres lænestole, at de ikke 

forstår, eller ’at føle sig ulækker’ gør, at jeg 
holder mig væk.” – Patient.

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ovjXakXOIPMRrM&tbnid=egoY8nd-ioKeBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.downwardspiralintothevortex.com/2012/02/ruminations.html&ei=z8ixUewQoo3QBaS3gOgJ&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNGR83382EtsnXHyKgkqxAfen7ZdfQ&ust=1370692171674173
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Vi kan blive fanget i tankerne; 
som kviksand, og som en kamp 
mod modvind, hvor vi kan 
komme til at dvæle ved fortiden 
og frygte fremtiden.

Vi kan komme ud af kviksandet 
ikke ved at kæmpe imod 
realiteterne og ”tænke os” væk 
fra det svære, men ved at være 
med det: At bruge accept, 
værdier og tankemestring som 
strategier.

Vi vil gerne fikse og problemløse, og vil gerne af 
med ubehag – og hvad sker der så?
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Er

Gør

Gør
Er

Accepterer og tillader det, 
som er lige nu.

Vi ser tanker, følelser og 
kropslige fornemmelser 
som fænomener, som 
kommer og forsvinder 
igen. Vi kan bevidst og 
direkte respondere på 

oplevelser, frem for at køre 
på automatik.

Vurderende tanker fx om 
situation,  planlægning 

m.m. Oplevelsen af nuet 
vil ofte være begrænset 
eller indsnævret af f.eks. 

bekymring, fastlåste 
tanker og erindringer. Det 
sker helt automatisk, uden 
at vi bevidst vælger det, og 
er opmærksomme herpå.

Doing mode
At gøre

Being mode
At være
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Oplevelse af 
udfordring, 

tanker & 
følelser

Hen mod mine værdier,
Behov og livskvalitet

Væk fra mine værdier, 
Behov og livskvalitet Handling

• Kender i at ”være flere kilometer væk”, fordi tankerne vandrer?

• Kender I til, at hjernen fokuserer på, hvor man gerne vil være og skal nå – frem 
for, hvor man er?

• Måske I mærker, at tankerne kører i ring, og søger løsning, men ingen løsning 
kommer? Man kan endda blive helt handlingslammet.

• Har I oplevet at have en tanke om, at noget nok ikke vil gå, men som alligevel 
lykkedes? Måske I havde en negativ forventning, som ikke blev opfyldt?

• Har I oplevet, at andre har udtrykt tanker om sig selv, som I ikke var enige i? 
Man er ofte meget selvkritisk, og vi taler anderledes til os selv end andre.

• Har du prøvet at være på kur, men alligevel hoppet på tankerne og de 
kropslige signaler om, at det var godt lige at tage det stykke chokolade?

”Jeg har haft mange problemer i mit liv, men 

der er ingen af dem der rigtigt er blevet til noget” - Mark Twain 
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Brug lidt tid på at tænke over et par 
situationer, hvor du typisk mærker, 

at tankerne får dig på krogen. 
Udfyld de første tre kolonner.

Tankernes magt og sindet på krogen

Jeg snakkede med min søster 
og jeg blev rigtig ked af det, 
da jeg følte, at hun ikke 
lyttede, og hun ikke forstod, 
hvordan jeg har det. Det 
gjorde, et gammelt tema om 
at være alene og ikke blive 
lyttet til, blev aktiveret.

Jeg tænkte, at der er ingen, 
der forstår mig eller gider 
mig, og at ”jeg er alene”.
Jeg fik minder tilbage fra da, 
jeg var yngre, og oplevede 
disse tanker.

Jeg lukkede af overfor min 
søster, og åbnede ikke op. 
Jeg føler, at det har kostet, 
at jeg ikke har haft så tæt et 
bånd med min søster, som 
jeg gerne vil.

Jeg var interesseret i at lære 

en at kende. Jeg tænkte, at 

hun ville kunne blive en god 

veninde – vi havde interesser 

til fælles.

Jeg tænkte, at hun nok ikke 

var interesseret i mig.  Jeg 

tænkte, at jeg ikke ville 

presse på, og at hun nok 

ville sige nej tak.  Jeg tænker 

umiddelbart, at ”jeg ikke er 

velkommen”, og hun ”nok 

ikke gider mig”

Jeg udsatte og udsatte og 

udsatte at invitere hende. 

Og det kostede mig et 

muligt venskab, som kunne 

vise sig at være vigtigt i mit 

liv. 
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Jeg snakkede med min søster 
og jeg blev rigtig ked af det, 
da jeg følte, at hun ikke 
lyttede, og hun ikke forstod, 
hvordan jeg har det. Det 
gjorde, et gammelt tema om 
at være alene og ikke blive 
lyttet til, blev aktiveret.

Jeg tænkte, at der er ingen, 
der forstår mig eller gider 
mig, og at ”jeg er alene”.
Jeg fik minder tilbage fra da, 
jeg var yngre, og oplevede 
disse tanker.

Jeg lukkede af overfor min 
søster, og åbnede ikke op. 
Jeg føler, at det har kostet, 
at jeg ikke har haft så tæt et 
bånd med min søster, som 
jeg gerne vil.

Jeg vil gerne kunne 

genkende, forstå og 

acceptere disse temaer i mit 

liv om at føle 

uvelkommenhed og 

ensomhed. Når jeg kommer

på krogen, vil jeg sige ”Det 

er ok” til mig selv. 

Jeg vil minde mig selv om, 

at jeg har mange oplevelser 

med at blive mødt med 

varme og interesse.

Jeg kan reflektere over 

tankerne; ”De tænker

nok…” og ”Jeg er alene”, og 

spørge mig selv, hvad det 

er, de gør ved mig ?

Jeg kan støtte mig selv ved 

at tage chancen og åbne op 

– med risiko for afvisning

Jeg var interesseret i at lære 

en at kende. Jeg tænkte, at 

hun ville kunne blive en god 

veninde – vi havde interesser 

til fælles.

Jeg tænkte, at hun nok ikke 

var interesseret i mig.  Jeg 

tænkte, at jeg ikke ville 

presse på, og at hun nok 

ville sige nej tak.  Jeg tænker 

umiddelbart, at ”jeg ikke er 

velkommen”, og hun ”nok 

ikke gider mig”

Jeg udsatte og udsatte og 

udsatte at invitere hende. 

Og det kostede mig et 

muligt venskab, som kunne 

vise sig at være vigtigt i mit 

liv. 
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”Vi accepterer [tanker og følelser] som om de var 
sande, og vi indser stort set aldrig, at tanker og 

følelser faktisk er enestående forekomster i 
bevidsthedsfeltet; de er skrøbelige, flygtige 

begivenheder i sindet, og er normalt i det mindste i 
nogen, om ikke i høj grad, upræcise og upålidelige”

”Vi kan prikke hul på sæbeboblen. Med denne 
berøring, dette kendskab, dette blik, går det tanken på 

samme måde som en sæbeboble, der berøres af en 
finger; den går i opløsning og forsvinder øjeblikkeligt”.

”Der sker her en gensidig befrielse, når vi ser og ved, 
at vores tanker blot er tanker, ikke sandheden om 

tingene og ikke afgjort præcise udtryk for, hvem vi er”

- 54-56, Jon Kabat-Zinn (2007).

Når du tager en lille distance til det, du tænker, føler eller 
sanser – eller til en situation -, bruger du dit observerende 
selv. Vi kommer i kontakt med den del af os, som altid er 
til rådighed, altid intakt og kan se livet og oplevelser 
udefra, i et større og mere hensigtsmæssigt perspektiv. 

Det observerende selv kan minde os om, at tanker er noget, vi har, og at vi ikke er 
vores tanker. Tanker skal derfor ses som en automatisk aktivitet i vores hjerner, der 
kommer og går. De er som lyde fra vores bevidsthed; de er ikke sandheder, men blot 
reaktioner, der søger din opmærksomhed. Vi kan derved se, hvor vores tanker fører os 
hen, og hvad de gør ved vores adfærd.

➢Du kan gøre det ved at forestille dig, at du er tilskuer til dine handlinger og indre 
tilstande (fx vha. mindfulness-øvelse)
➢Du kan skrive dine tanker og følelser ned, så de kommer uden for dig selv, og du 
frigør dig selv fra deres indhold.

Med det observerende selv øver vi os således til at se os selv udefra;
på en bevidst, venlig og refleksiv måde.
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➢ Bevidst nærvær med vores oplevelser og livet: Når du er her og nu, ikke i 
fremtiden, ikke i fortiden. Når du er fuldt engageret i det, du har gang i lige her 
og nu, fx også når man snakker med en god ven, går tur, spiser eller sidder her 
i gruppen, og mærker dine oplevelser lige nu – så som ubehag – og hvad der 
foregår.

➢ Vi slår automatpiloten af (being vs doing), og er bevidste, frem for at køre på 
ubevidste, automatiske – måske uhensigtsmæssige – vaner.

➢ Dette kan hjælpe ift. tankemylder, mere indre frihed, selvforståelse og accept, 
og til at handle mere direkte, bevidst og meningsfuldt.

➢ Mangel på kontakt med nuet er, når du konstant kobler dig på, og smelter 
sammen med dine tanker (fusionerer med dem), eller konstant er et andet 
sted i din opmærksomhed – i fortiden eller i fremtiden, eller undgår at mærke 
det, der er i dig lige nu.

”Nuet er det eneste tidspunkt, du kan træffe et 
valg; hvert eneste nu er en ny begyndelse” –

Jon Kabat-Zinn
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➢ Fokus på vedholdende, bevidst og ikke-dømmende opmærksomhed overfor 
tanker, følelser og kropslige fornemmelser i livets mange øjeblikke.

➢ Mindfulness går mere end 4000 år tilbage, og det forskningsbaserede 
program blev udviklet af Jon Kabat Zinn ved Stressreduktionsklinik i 
Massachusetts i 1979, og havde fokus på at afhjælpe tilbagevendende 
depression og styrke hjerneforbindelser langsigtet.  Forskningen viste, at 
doing mode, hvor der findes tankespinderi og undertrykkelse af følelser, 
forstærker negativ sindstilstand.

➢ Forskning påpeger, at åndedrætsøvelser kan aktivere det parasympatiske
system, hvilket mindsker angst og smerte, ændrer blodtilførslen, styrker 
immunforsvar, giver roligt åndedræt og nedsætter hjertefrekvensen. Ligeså 
viser forskning, at meditationstræning og kognitiv terapi kan forandre 
hjernen, i en periode på blot fem uger. Indenfor de sidste 5 år er forskning 
blevet mere end tredobbelt.

”Det nærvær, der opstår, når man bevidst, 
med vilje og uden at dømme er 

opmærksom i nuet” – Kabat-Zinn
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➢ Mindfulness hjælper os til et mentalt gearskifte; til at opdage, hvor let tankerne 
vandrer, og bevidst vende opmærksomheden tilbage til nuet, og slå automatpiloten 
fra. Mindfulness kan hjælpe os til at føle mere indre frihed og generel 
bevægelsesfrihed, mærke accept, forbedre mestring, afhjælpe ufrugtbar 
rumination, mærke livet mere direkte gennem sanserne, og handle mere direkte, 
bevidst og meningsfuldt.

➢ Vi kan med mindfulness som redskab forestille os tanker som blade i en å, der 
bevæger sig, og som skyer og bobler, der kan komme og gå. På denne måde kan vi 
lege med at distancere os selv fra tanken og det, den fortæller os.

➢ Mindfulness og ACT er tæt forbundet; nuet, accept, mærke sig selv og sine værdier,  
defusion og tankeafstand, selvobservation, og handling på hensigtsmæssige tanker.

➢ OBS: Mindfulness kan ikke gøres forkert. Det er den enkelte oplevelse, der er vigtig

”Vi kan lære at vælge den måde, vi reagerer på: lade de hjælpsomme historier vejlede os, og 

de historier, der ikke er hjælpsomme, komme og gå som blade i vinden” - Kabat-Zinn

Nysgerrighed, tålmodighed og mod

”Jeg tør undersøge og arbejde med mine oplevelser 
– blot et øjeblik - for at komme nærmere det liv, jeg 

gerne vil leve”

Accept og venlighed

”OK, der kommer igen en følelse af, at det nok ikke 
kommer til at gå. Den kender jeg godt til i mig selv, 

og det er sådan, jeg har det lige nu”

”Jeg er ikke frygten, men en del af mig oplever frygt 
lige nu. Hvad har jeg brug for lige nu?”

Mod, vedholdenhed og accept

Jeg tør gøre noget på trods af min frygt og mine 
negative tanker. De er der – som Bodil efter Lille Per.

Åbenhed og nysgerrighed

”Jeg lægger mærke til, at jeg føler frygt – lige nu -
hvordan mærkes det egentlig?”

… og derefter vende fokus mod det, du ønsker

Syv grundholdninger: 
Ikke dømmende/ venlighed, 
Tålmodighed, Åbenhed – en 
nybegynders sind,  Tillid og 
mod, Nysgerrighed, 
Vedholdenhed og Accept
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➢Defusion handler om at se og forstå tanker som den samling lyde, de er. Når du 
lærer at defusionere, lærer du at opfatte tanker, forestillinger, historier om dig 
selv, minder osv. som de ord og billeder, der er udtryk for, hvad der sker indeni os, 
og hvad hjernen brygger – frem for, hvad de gerne vil have dig til at tro, de er(fx 
præcise sandheder, trusler, regler, fakta osv.)

➢Med defusion kan du med tiden blive bedre til at beslutte, hvilke tanker der 
hjælper dig videre i livet, og du skal handle på, og hvilke tanker, du skal lade 
glide forbi og lade være. Med andre ord: Hvilke tanker, du vil hægte dig op på, og 
hvilke tanker, du vil hægte dig af. 

➢Det handler altså ikke om erstatte negative tanker med positive, men at se 
oplevelser klart, skabe afstand, frigøre os og skabe rum til mestring. Problemet 
og tankerne smutter ikke, men de er ikke længere i centrum. Vi er ikke på krogen. 
Ligesom når man efter et mareridt kan sige ”det er et mareridt, det er ikke sandt”.

Defusion synliggør, at vi har et valg om at lade være med 
at koble os på tanken; at lade den flyde forbi som blade 
på en flod.

Manden, der ikke turde ikke gå 

udenfor en dør, fordi han følte sig 

som en taber.

Sammen med sin psykolog 

begyndte han at synge ”For he’s a 

jolly good looser”, når tankerne 

kom. Det ændrede meningen for 

ham.
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• Når tanken kommer, kan du sige ”Nu kommer løgnhistorien/temaet igen om…”

• Stil det, dit sind siger op imod erfaring. Virker det, sindet fortæller dig – også på lang sigt?

• Overvej dine tankers indhold: Drager dine tanker måske (for) hurtigt konklusioner? – Måske 
med katastrofale konsekvenser?

• Stil dig selv spørgsmålet: Er det muligt at gøre dét her med tanken om, at jeg ikke kan 
(overskue det/holde det ud/…)?

• Få fat i den del af dig, der bemærker og observerer dine tanker,  og kan hjælpe dig til 
perspektiv og distance. fx: ”Jeg er uduelig” → ”Jeg har en tanke om, at jeg er uduelig” →
”Jeg bemærker, at jeg har en tanke om, at jeg er uduelig”

• Forestil dig, at du kan sige "goddag og nej tak" til tanken, som en gæst, du ikke behøver 
bruge tid på.

• Udtal tanken meget laaaaangsooooomt, måske med en kendt stemme, måske endda syng 
den på en melodi, du kan lide.

• Skriv tanken ned, fx ”Jeg er ikke god nok” og betragt den, som den ligger der foran dig på 
bordet. Vend og drej papiret.

• Forestil dig tanken som titlen på en film, der nu kører på repeat igen for din indre biograf.

• Evt. Forestil dig tanken som et slogan på en T-shirt, glasuren på en kage, forsiden af en bog.

• Prøv at løfte armen, mens du tænker: ”Jeg vil ikke løfte armen, jeg vil ikke løfte armen…”. På 
samme måde kan dine tanker heller ikke dirigere dig på andre områder.

➢ Vælg én særligt styrende tanke ud. Hver gang, den dukker op 
indtil næste gang, prøver du én af defusionsteknikkerne. 

➢ Hvis du har lyst, så prøv at udføre nogle mindfulnessøvelser
derhjemme, gerne på faste tidspunkter. Find dem på vores 
hjemmeside, under psykologforløb under ”Forløb hos os”

Prøv dig frem med de forskellige defusionsteknikker. Nogle vil 
passe dig bedre end andre, så prøv lidt af hvert.

Husk, det er en øvelse, som tager tid. Det kan virke kunstigt og 
skørt. Øvelse gør mester, og vi kan alle lære det.
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➢ ”Til sidst vil du opdage, at livet er 
den virkelig meditationsøvelse; så 
bliver alt og alle i dit liv dine lærere, 
og hvert øjeblik og enhver 
begivenhed bliver en lejlighed til at 
øve sig og se om bag tingenes  
ydre” – Kabat-Zinn

➢ ”Den virkelige opdagelsesrejse er 
ikke at søge nye landskaber, men at 
se med friske øjne” - Marcel Proust

HUSK: Tankernes opgave er at flyve og tage din opmærksom; det 
er det, de gør. 

Jo flere gange, du bliver afledt, jo mere træning får du i at rette 
din opmærksomhed tilbage, og skabe bevidsthed!

”Det nuværende øjeblik er svangert 
med muligheder og potentiale; hvis vi 
er nærværende i dette øjeblik, har det 

naturlig indflydelse på kvaliteten af 
det næste øjeblik.. hvert eneste 
øjeblik er et forgreningspunkt” 

- Jon Kabat-Zinn (2007).
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