
TRÆN DIT BEGYNDERSIND 

Når du anvender begyndersindet, forholder du dig til relationer og situationer, som om det er første gang du 

oplever dem – dvs. uden nogen former for forudfattede meninger om, hvordan de burde være. 

Mange mennesker, som kæmper med overvældende følelser, inddeler andre mennesker og situationer i to 

kategorier: gode og dårlige Denne form for bedømmelse kaldes sort-hvid tænkning, fordi den ser bort fra alle de 

grå nuancer, der findes derimellem.  

Når du foretager den form for sort-hvide bedømmelser, så indsnævrer du dine forventninger, og du øger chancen 

for, at du ender med at føle dig vred – også år du re t faktisk pla erer perso er/situatio er i de  ”gode” 
kategori.  

 Fx: 

 Hvis du tæ ker på di  edste ve , og du siger til dig selv: ”Hu  vil altid elske ig og aldrig svigte ig”, 
 så vil du nemmere blive oprørt, hvis hun en dag ikke ønsker at være sammen med dig, eller hvis hun siger  

           et eller andet, som du ikke er enig i. 

 Hvis du i stedet sagde til dig selv: ”I dag vil jeg gøre it edste for at være i dfuld dvs. være evidst  
 opmærksom i uet  sa e  ed i  ve ”, så ville du ikke ko sta t holde he des adfærd op i od de  
 krav, du har opstillet, og du ville derfor ikke blive så let skuffet. 

Sandheden er, at de fleste mennesker og oplevelser er en blanding af gode og dårlige elementer. Der er ingen og 

intet, der er 100 % godt eller 100 % dårligt hele tiden. Nogle gange gør folk noget, som gør os glade, og andre 

gange skuffer de os. Og nogle gange er situationer behagelige, og andre gange skaber de frustration, kedsomhed 

og følelsesmæssig smerte. 

En person, som anvender sit begyndersind, anerkender denne kendsgerning og forsøger at forholde sig til ethvert 

livsøjeblik, som om han/hun oplevede det for første gang – som et uskyldigt barn. 

Husk at skrive i din træningsdagbog hvor mange gange om dagen du anvender dit begyndersind. 

 

Instruktioner 

Start med at træne dig selv i at lægge mærke til problemet – de næste 2-3 uger: 

Man kan først løse et problem, når man er begyndt at lægge mærke til hvornår det opstår. Så for, at du kan 

begynde at anvende dit begyndersind, bliver du nødt til at lægge mærke til, hvornår du laver positive og negative 

bedømmelser.  

I de næste 2-3 uger bedes du huske altid at have en blyant og et stykke papir med dig (eller notere i din mobil), så 

du kan gøre dit bedste for at notere alle former for positive eller negative bedømmelser, der dukker op i dine 

tanker – dvs. bedømmelser af dig selv, af andre mennesker og af hændelser/oplevelser. Skriv dem ned, så snart 

du lægger mærke til dem. 

Angiv:  

 - Hvor du var   

 - Hvad der skete  

 - Hvad de dømmende tanker drejede sig om  

 - Hvordan din bedømmelse lød 

For at du bedre kan minde dig selv om at få skrevet dine bedømmelser ned, viser det sig at være en god ide, hvis 

du giver dig selv en visuel reminder – f  ved at tage et særligt ar å d på eller skrive ”Husk edø elser!” på 
små gule sedler og hænge dem op rundt omkring i huset, hvor du ser dem flere gange om dagen. 



Efterhånden som du holder ved med træningen i at skrive dine bedømmelser ned, så vil du begynde at fange dem 

kort tid efter, at du laver dem.  

 

Derefter: Træn dig selv i at give slip på de dømmende tanker 

 

Målet er naturligvis, at du opdager, at du er ved at lave en bedømmelse, så snart tanken dukker op, og at du så 

giver slip på bedømmelsen.  

 Når du opdager, at du laver en bedømmelse, kan du minde dig selv om at give slip på den ved at sige  

 noget kort og enkelt inde i hovedet – f  ”Vær i dfuld”, ”Giv slip på edø else ” eller ”A ve d dit  
 eg dersi d”, eller e  a de  lig e de sæt i g, som du selv finder på. 

 Det kan også være en god ide at anvende mindfuldt åndedræt, når du har brug for at give slip på  

 dømmende tanker:  

 

  Hvis der er en eller flere dømmende tanker, som bliver ved med at dukke op igen og igen, så prøv  

  at vende din opmærksomhed mod fornemmelsen af, hvordan åndedraget bevæger sig ind og ud,  

  indtil den dømmende tanke er forsvundet.  

 

 Og hvis du har brug for endnu mere hjælp, så prøv at forestille dig, at den dømmende tanke svæver  

 væk på et blad nedad en flod, eller at den svæver væk på en sky oppe på himlen. 

 

NB! Begyndersindet er i virkeligheden en videreudvikling af radikal accept. Når du anvender radikal accept,  

observerer du situationer uden at dømme eller kritisere. Begyndersindet er en metode, der hjælper dig med  

at anvende radikal accept mod dine egne tanker. 

 


