
SELVKRITIK: 

Ret op på dine forvrængede tanker  

 

FORVRÆNGEDE TANKER GIV TANKERNE ET REALISTISK GENSVAR 

 

Typisk tanke: 

”Jeg kan ikke finde ud af at 

gøre noget som helst 

rigtigt!” 

 

(Alt-eller-intet-tænkning) 

 

 

Noget som helst? Selvfølgelig er der masser af ting, du har gjort rigtigt.  

 

Du behøver ikke at være perfekt for at anerkende dig selv for de positive 

ting, du gør. 

 

Typisk tanke: 

”Se bare, hvor dårligt jeg 

klarede det dér!” 

 

(Negativt filter) 

 

 

 

Det kan godt være, at du måske ikke klarede dén ene ting så godt, men du 

klarede nogle af tingene godt, og du har rent faktisk lært noget af det. 

 

Typisk tanke: 

”Kun en taber er så dårlig til 

sådan noget so  ig!” 

 

(Stempling) 

 

 

Vi laver alle sammen fejl, og – set med dine øjne – betyder det, at vi alle 

sammen er tabere.  

 

Men selv meget kloge, succesfulde mennesker, der yder værdifulde bidrag 

til verden, laver rent faktisk masser af fejl.  

 

Spørg andre mennesker, der kender mere til de succesfulde mennesker, som 

du beundrer. Jeg vil vædde på, at du vil opdage, at de har lavet fejl. 

Forskellen er, at de ikke skammer sig over deres fejl, men bruger dem til at 

lære af, hvorimod du bruger al din energi på at kritisere dig selv. 

 

 

Typisk tanke: 

”Alt, hvad jeg gør, 

mislykkes!” 
 

(Overgeneralisering) 

 

 

Endnu engang så er du meget langt fra sandheden. Det kan godt være, du 

måske har – eller måske ikke har – lavet en fejl i denne sammenhæng, men 

det betyder på ingen måde, at alt, hvad du gør, mislykkes.  

 

Har du aldrig nogensinde gjort noget som helst, som var positivt?  

 

Hvad ville din bedste ven sige, hvis vi spurgte ham/hende? 

 

Typisk tanke: 

”Det ka  e hver jo gøre!” 

 

(Bagatellisering af positive 

ting) 

 

 

Er du virkelig sikker på dét?  

 

Lige meget hvad, så er det ikke alle, som gør de positive ting, som du kan 

gøre. 

 

Hvis du fører regnskab over de negative ting, er det vel også rimeligt, at du 

fører regnskab over de positive ting, ikke? 

 

Hvis det drejede sig om et menneske, som du selv holdt af, ville du så ikke 

anerkende de positive ting, som han/hun gjorde?   
 


