
ANVEND RADIKAL ACCEPT 

Radikal accept er evnen til at anerkende lige meget, hvad det er, der sker for dig lige nu – ude  at… 

          - kæmpe imod nuet 

          - fordømme nuet 

          - kritisere dig selv eller andre 

Fx: Forestil dig at du sidder fast i en lang kø i supermarkedet. Måske ville du så begynde at blive vred eller 

fordømme andre mennesker for at være langsomme eller kritisere dig selv for at være ”så du ” at gå på i dkøb på 
dét tidspunkt, eller det kunne være at du ville begynde at argumentere med kasseekspedienten for at få butikken 

til at åbne en ny kasse. Desværre vil alle disse tanker og handlinger kun gøre din situation mere frustrerende og 

s ertefuld. Og desude , hvis du tæ ker ”De e situatio  burde ikke ske”, så er det jo et forsøg på at benægte at 

den rent faktisk sker, og det ville bedre kunne betale sig for dig at håndtere den så godt du nu kan. 

Omvendt så hjælper radikal accept dig med at anerkende at situationen du er i er opstået på grund af en lang 

række af tidligere hændelser som du ikke kan kontrollere eller kæmpe imod. Det at anvende radikal accept får 

selvfølgelig ikke den lange kø i supermarkedet til at bevæge sig den mindste smule hurtigere, men det 

forhindrer at du giver dig selv yderligere frustration og lidelse. 

Anvend nogle af de følgende håndterings-sætninger i udfordrende situationer, så du øver dig i at praktisere 

radikal accept:  

 ”Ua set o  jeg ø sker det eller ej, så er det såda  her situatio e  å være lige u.” 

 ”Det vil ikke gøre situatio e  bedre, hvis jeg kritiserer ig selv eller a dre e esker lige u.” 

 ”Det nytter ikke at gøre modstand mod fortiden, for jeg kan ikke gøre noget, der vil æ dre de .” 

 ”De e situatio  er e  følge af tidligere beslut i ger, so  jeg ikke læ gere ka  æ dre.” 

 ”Nuet er det e este øjeblik, som jeg har oge  so  helst ko trol over.” 

Skriv sætningerne på huskekort, som du har liggende i din pung eller som noter i din mobil. 

Læs dem og ”sig de  højt i de  i hovedet” i udfordrende situationer. 

Når du anvender radikal accept, så giver dig det også en lejlighed til at anerkende den rolle du og andre 

mennesker spiller i den nuværende situation, således at du kan vælge at gøre noget, der er mere effektivt. 

Fx: Hvis køen i supermarkedet er alt, alt for langsom og du har et andet sted du skal være om lidt,  

så kan det være det er bedre at forlade stedet end at blive vred.  

Her er nogle vigtige spørgsmål du bør stille dig selv: 

 Hvilke tidligere hændelser har ført til denne situation? 

 Hvilken rolle spillede jeg i at skabe denne situation? 

 Hvilken rolle spillede andre mennesker i at skabe denne situation? 

 Hvad har jeg kontrol over i denne situation? 

 Hvad ligger uden for min kontrol i denne situation? 

 Hvis jeg anvender radikal accept i denne situation, hvilke valg kan jeg så foretage? 

Husk at radikal accept ikke betyder, at du behøver tilgive eller acceptere dårlig opførsel eller være passiv i farlige 

situationer. Fx: Hvis du er i et parforhold, hvor du er udsat for fysisk eller psykisk vold, og du har brug for at bryde 

ud af forholdet, så gør dét. 

Husk at skrive i din træningsdagbog hvor mange gange om dagen du har anvendt radikal accept.  

 


