
SCOR POINT – OG VIND SPILLET MOD ANGSTEN                                                   

 

Situation: ____________________________________            Dato: ____________________ 

 

Bekymringstanke: ____________________________________________________________________ 

 

POINT 

___ (2 point) Jeg beslutter mig nu for, hvad den relevante hændelse vil være,  

 og gennemfører ________________________________________________________. 

___ (1 point) Jeg lægger mærke til at jeg er angst, bange, usikker, bekymret  

 i en social situation, eller idet jeg nærmer mig en social situation. 

___ (1 point)  Jeg beslutter mig for at være glad for det. 

___ (2 point) Jeg beder angsten om at få symptomerne til at blive ved – og mener det.  

                           – Dvs. jeg siger følgende replikker til angsten (inde mit hoved): 

Giv mig flere tanker om, at ____________________________________________ 

                                                                                                 (=bekymringstanken) 

Giv mig mere ___________________________________________  

                                                         (= De aktuelle fysiske symptomer) 

Og lad det vare rigtig længe. 

 

___ (1 point)  Jeg gør mit bedste for at reagere på symptomerne ved at: (sæt kryds) 

 Være glad for fornemmelserne 

 Ville have fornemmelserne 

 Forsøge at få flere symptomer 

 Opfordre symptomerne til at dukke op 

 Virkelig ønske fornemmelserne 

 Bønfalde angsten om at give mig mere  

 Lokke angsten til at give mig mere 

 Presse angsten til at give mig mere 

 Kræve mere angst / flere symptomer 

 

___ (1 point) Hvert minut hvor jeg inviterer angsten til at blive – og den bliver. 

___ (2 point) Jeg håber, at angsten vil gøre de bange, usikre eller bekymrede følelser stærkere, 

 og jeg forsøger at mene det. 

___ (2 point) Jeg fornemmer, at andre kan se min nervøsitet, eller at de lægger mærke til, at jeg laver en fejl 

 – Og jeg har det OK med det. 

___ (1 point)  Når hændelsen er overstået, så betragter jeg oplevelsen som træning,  

                           og dropper al selvkritik, når jeg lægger mærke til, at jeg kritiserer mig selv. 

 

POINT I ALT: ______________   

 

SOCIAL FOBI / 

PRÆSENTATIONSANGST 

Lotte Ingerslev, Psykoterapeut, M.A. 

Angst-Strategier.dk 


