
Hvordan reagerer du på mistroiske tanker? 

 

Jeg ignorerer tankerne 

1. Jeg ignorerede tanken. 

2. Jeg lagde dårligt nok mærke til tanken. 

3. Jeg følte mig distanceret over for tanken. 

4. Tanken virkede irrelevant. 

5. Jeg blev lidt ængstelig, da tanken dukkede op, men jeg fortsatte med det, jeg var i gang med. 

 

Jeg problemløser 

1. Jeg overvejede tanken og afviste den. 

2. Jeg gik ikke i panik, men tænkte i stedet det hele omhyggeligt igennem. 

3. Jeg tænkte på alle de ting, der pegede i retning af, at tanken ikke var sand. 

4. Jeg overvejede, hvilke råd mine venner ville give mig. 

5. Jeg satte tanken ind i sin sammenhæng (dvs. ved at overveje, om den kunne været opstået af andre 

grunde, end jeg umiddelbart troede) og fokuserede i stedet på positive ting. 

6. Jeg besluttede mig for at høre, hvad en anden person mente om mine bekymringer. 

 

 

Jeg reagerer følelsesmæssigt på tankerne 

 

1. Jeg blev ulykkelig/fortvivlet. 

2. Jeg følte mig overvældet. 

3. Jeg blev irriteret på mig selv. 

4. Det føltes, som om jeg mistede kontrollen. 

5. Jeg følte mig sårbar og magtesløs. 

6. Jeg skammede mig. 

 

Jeg forsøger at undgå tankerne 

1. Jeg fik lyst til at trække mig tilbage fra alle andre. 

2. Jeg tænkte, at jeg blev nødt til at komme væk fra situationen, hvis jeg skulle få tankerne til at 

stoppe. 

3. Jeg ville ikke have, at andre skulle vide, jeg havde den tanke. 

4. Jeg tænkte, at den eneste måde, jeg ville få det bedre på, var, hvis jeg undgik tanken. 

5. Jeg tænkte, at den eneste måde, jeg kunne håndtere det på, var at drikke eller ryge. 

 

  



Jeg opfører mig, som om de mistroiske tanker er sande 

1. Jeg mente, at tanken sandsynligvis var sand, og derfor fjernede jeg mig fra situationen. 

2. Jeg forsøgte at være på vagt over for faren. 

3. Jeg forsøgte at undslippe faren. 

4. Jeg blev ængstelig og ønskede at komme i sikkerhed. 

5. Jeg ønskede at blive ét med mængden og ikke gøre nogen vrede. 

6. Jeg blev vrede på de involverede personer. 

7. Jeg grublede over, hvad der mon ville ske. 

8. Jeg grublede over, hvordan jeg kunne undgå disse situationer i fremtiden. 

 

 

Jeg forsøger at forstå de mistroiske tanker 

1. Jeg tænkte, at jeg måtte have flere oplysninger, før jeg besluttede mig for, hvad jeg skulle gøre. 

2. Jeg opsøgte et andet perspektiv på mine mistroiske tanker. 

3. Jeg tænkte, at det var bedre at være usikker på, hvad der foregik, end at drage forhastede 

konklusioner. 

4. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tro, men jeg tænkte, at jeg skulle bruge flere oplysninger og 

alternative forklaringer for at danne mig et bedre overblik. 

 

 

 


