
Lotte Ingerslev, Psykoterapeut, M.A. 

Angst-Strategier.dk 

Træn dig i at skrive – og tale – omsorgsfuldt til dig selv 

 

Hvad og hvordan skal jeg gøre? 

Skriv breve – og lær på den måde at tale – til dig selv fra den (underudviklede) omsorgsfulde del i dig selv.  

Forestil dig fx en omsorgsfuld person, som er venlig, varm og forstående. Tænk på, hvordan de egenskaber 

ville føles, hvis du var tæt på denne person. Skriv, som om du er denne person, som taler til dig. 

 

Start med at følge nedenstående opskrift fuldstændig slavisk: 

0. Formuler brevene, som om du skriver fra et nyt, omsorgsfuldt ”jeg” til ”dig”. 

1. Beskriv en situation, som du dunker dig oven i hovedet over. 

(Fx. ”Du har ikke fået lavet det, du burde.”) 

2. Beskriv følelsen + tanken. 

(Fx. ”Du bliver___[skuffet]___ over dig selv, fordi du tænker, at ______”) 

3. Vis forståelse for følelsen.  

(Skriv ganske enkelt følgende ord:  "Det er forståeligt,") 

4. Forbind følelsen til en lignende situation i din opvækst  

(Fx ”fordi du også i din barndom oplevede, at ____________.”) 

5. Beskriv nogle af de følelsesmæssige konsekvenser i din barndom. 

(Fx ”Det fik dig dengang til at føle dig _________.”) 

6. Beskriv nogle senere konsekvenser af barndomsoplevelsen.  

(Fx ”Det har senere ført til, at du ________”) 

7. Læs til sidst brevet højt for dig selv. 

 

Hvad skal du som perfektionist være særligt på vagt over for, når du skriver brevene? 

Selvkritiske mennesker kan i begyndelsen have meget svært ved denne øvelse, og de er i starten som regel 

ikke særlig gode til at skrive omsorgsfulde breve. Deres breve er typisk fulde af råd givet med løftede 

pegefingre. Så forvent, at det kommer til at kræve arbejde og træning. 

 

Hvad nu, hvis jeg ikke føler nogen omsorg? 

De fleste mennesker synes, det her er svært. Bare gør det så godt, du kan. Det, der betyder noget, er ikke, 

o  du gør det ”rigtigt” eller ”forkert”, e  deri od, at du øver dig. Det er dét, der hjælper. Følelserne 

kommer stille og roligt, jo mere du træner.  

Det, der betyder noget i øvelsen, er ikke, at du i virkeligheden føler, du er sådan, men at du fokuserer på, at 

du træner dig i at være sådan. Det er din omsorgsfulde handling (dvs. at du skriver brevet), som er 

afgørende.  
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Tjekliste, der udvikler metoden og stille og roligt gør dig til mester i omsorg over for dig selv… 

 1. Udtrykker du interesse og omsorg for dig selv? 

 2. Er du opmærksom på dine trængsler og behov? 

 3. Er du indfølende overfor dine trængsler, og viser du en følelsesmæssig reaktion på dem? 

 4. Hjælper du dig selv med bedre at forstå og reflektere over dine følelser, vanskeligheder og 

dilemmaer? 

 6. U dgår du at ko e ed ”gode”  råd? 

 7. U dgår du for uleri ger so  ”Du bliver ødt til…”, ”Du skal…”, ”Du bør/burde…”  
 8. Er du ikke-dømmende? 

 9. Udtrykker du varme, forståelse og omsorg i alt, hvad du skriver? 

 10. Lægger du en venlig arm om skulderen på dig selv? 

 11. Giver du dig selv støtte til at overveje handlinger, som du kan have brug for at udføre for at få 

det bedre – lige nu og her, samt på længere sigt? 

 

 


