
ENDRE REGLER I FORM AV 

FORVENTNINGER TIL ANDRE 
Har du relasjoner der du blir frustrert av det andre gjør eller ikke gjør? En 

sjef eller en kollega som ikke lever opp til det du mener er selvfølgelige regler. 

Familiemedlemmer som har en livsstil, pengebruk eller tar valg du er uenig i? 

Beriker det deg eller tapper det deg at du lar deg frustrere? 

De fleste av oss har drømmer om hvordan ting BØR være.  

At alle sjefer skal være gode mennesker som kan det aller meste, mens realiteten er 

at en god del sjefer har nådd sitt inkompetansenivå den dagen de takket ja til 

lederstillinga.  

At vi bør ta hensyn til hverandre og komme til avtalt tid. Realiteten er at mange har 

ei annen tidsoppfatning og har aldri lært hvordan hjernen deres avviker fra korrekt 

norsk tidsoppfatning. 

FORSKJELL PÅ SANSEBASERT SPRÅK OG 

EVALUERINGER 

Et sansebasert språk er det du kan beskrive gjennom dine 5 sanser, syn, hørsel, 

kroppslige fornemmelser i form av temperatur, kroppsholdning ol, smak og lukt. 

Når du skal beskrive en hendelse i et sansebasert språk, kan vi enkelt si at det er det 

du kan fange inn med et videokamera. I tillegg kan du legge på smak og lukt og 

følelsen av regndråper nedover ryggen, følelsen av kulde når du tar snøbad, følelsen 

av varmen fra sola ol. 

Evaluering er når du tillegger mening til en hendelse. Jeg synes det er bra eller 

dårlig. Jeg skammer meg på deres vegne. 

Skillelinjene går mellom det du opplever i den primære hendelsen og hvordan du 

skaper mening ut av det. 
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Å si: «han gjesper når jeg snakker på møte» er noe annet enn «han bryr seg ikke om 

hva jeg har å komme med». Den første er sansebasert, den andre er din fortolkning 

av det du opplever. 

OPPGAVE 

Ta utgangspunkt i en regel som noen bryter og der du lar deg påvirke negativt 

Eksempel:  

• Det er feil å komme for sent til en avtale (evaluering), men Randi kommer 

alltid 15 min for sent (sansebasert). Jeg føler meg lite verdsatt (evaluering) 

når hun kommer for sent. 

• En god sjef har en god dialog med folk (evaluering), min sjef bryter denne 

regelen (må beskrive hva sjefen faktisk gjør for at det skal bli sansebasert). 

Jeg blir stresset og frustrert over at sjefen nesten aldri snakker med meg. Jeg 

føler meg ikke god nok. (evaluering) 

• Jeg blir sprø av folk som begynner julefeiringa tidlig i desember (evaluering, 

må beskrive sansebasert hva folk faktisk gjør) 

• Jeg spurte om veien til hotellet. Mannen på sykkel så bare dumt på meg 

(sansebasert med unntak av ordet «dumt» som er ei evaluering). Jeg føler 

meg så avvist og blir satt ut av hvor selvsentrerte enkelte mennesker er 

(evaluering). 

Realitestest 

• Tjener denne forventninga deg? Beriker denne forventninga livet ditt? 

• Hvilke følelser eller adferd vekker denne forventninga i deg? 

• Hvor korrekt er denne forventninga? 

• Viser forventninga ting slik de er, eller slik du ønsker at de skal være? 

• Ville du likt å oppdatere forventninga og din indre regelbok? 

Omformuler forventninga til et sansebasert språk 

• Omformuler til et sansebasert språk 

• Omformuler slik at du forstår hva som er dine evalueringer og fordømmelser 

og hva som er realiteten 

• Hva vil være en enda mer presis sansebasert beskrivelse 
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• Hvor forsteinet er forventninga? Eller hvor plastisk, formbar? 

Gå til en tilstand av aksept 

• (egen oppgave i trinn 3) 

• Hvor mye aksepterer du X 

• Hva stopper deg fra å akseptere X 

• Hva vil skje over tid hvis du aksepterte X (jf egen oppgave under trinn 4) 

Gi deg selv tillatelse 

• Jeg tillater meg selv å være realitetsorientert 

• Hvordan vil fremtiden være annerledes når du tillater deg å akseptere X 

 

 


