Uke 3: Hvordan bryte frykten ned til
tyggbare størrelser
Målet i ukene 3-6 er å få større klarhet, bli bevisst på hva som ligger og lurer i bakgrunnen. Du
skal lære å stille spørsmål ved tankegrunnlaget og premissene for frykten, så her er det
tekstanalyse som gjelder! Vi vikler oss så lett fast i våre egne sannheter. I denne uka skal du lære
om noen språklige feller du skal begynne å ta bokstavelig. Ved å utforske dette har du noen
enkle triks for utvikling i stedet for innvikling.
Du vil lære noen veldig enkle teknikker som avdekker mye og hjelper deg å gå inn i kjernen. Når
du får gjort noe med kjernen, så endrer alt seg.
Du kan forvente å møte deg selv i døra, oppdage sannheter som du kanskje ikke er så glad for.
Sånn er det og det er nødvendig. Ved å være åpen og nysgjerrig gjør du deg selv rustet til å
rydde opp.
Hvordan spiser man en elefant? En bit om gangen. Det er også slik du løser opp i tankesettet
som opprettholder frykten.
Måten vi gjør dette på, er å ta for oss setning for setning og uttalelse for uttalelse for å se etter
overbevisninger eller fake news. Deretter går du inn og undersøker sannhetene som ligger bak.
Du skal virkelig gå inn i tankesettet ditt og vurdere og justere enkeltelementer.
Husk at du går inn i dette arbeidet med åpenhet, nysgjerrighet og aksept.
For å få størst mulig læring av uke 3 trenger du tanker du har skrevet ned. Kanskje har du
skrevet tanker i uke 1 og 2, i så fall kan du gå tilbake til disse notatene og lete. Hvis du ikke har
skrevet noe, gå til vedlegg 1 og skriv!
NB: det er lurt å se den første video 1 før du leser videre.
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Vi vikler oss fast i våre egne tanker og følelser fordi alt skjer så lynraskt og vipps så har du fortalt
en lurehistorie til deg selv som skremmer vettet av deg. Det første steget for å vikle seg ut av
tanke- og følelsesspinnet, er å bli bevisst på hva du egentlig tenker og føler og hvordan disse
tankene og følelsene pakker seg sammen i en stor uhåndterlig klump.

Definisjoner
Uansett hva du gjør, så er din oppfatning om en episode eller hendelse, en blanding av dine
observasjoner, dine følelser og dine tanker i selve situasjonen. I tillegg består din oppfatning av
de tanker og følelser du tillegger hendelsen i ettertid. Og av din fortelling om episoden.
Primærhendelse: Den faktiske hendelsen som du se for deg gjennom et videokamera.
Primærhendelsen er fri for tanker og følelser.
Primærtanker og primærfølelser: Er det du føler og tenker når du står midt oppi situasjonen. Du
kan kjenne på frykt, tenke at du stotrer og rødmer. Den indre dialogen du har med deg selv om
at dette går ikke bra, dette er ikke bra. Kanskje du også skanner omgivelsene etter bevis på de
negative tankene som dukker opp.
Sekundærtanker og sekundærfølelser: Det du tenker og føler om hendelsen når du grubler på
den i ettertid. Vi tillegger hendelsen mening. Vi har en tendens til å vikle oss inn i sterke følelser
når vi grubler om en hendelse.
Historiefortelling: Dette er de historiene du forteller deg selv og andre om hendelsen etter at
den har gått gjennom hele kverna av hendelser, primærtanker og primærfølelser og
sekundærtanker og sekundærfølelser.

Det du tenker og føler om det som skjer
•

Det kom ei løve inn fra høyre

•

To personer, en mann og en kvinne, står ved oppvaskmaskina. Person A) hvorfor
ligger denne oppvaskkluten her? Person B) ser bort på person A, snur seg og går
med raske skritt ut av kjøkkenet.

•

Du står som nr 3 i en kassekø. Det kommer ei dame som går fram og forbi hele
køen og legger to bokser melk på den ledige plassen på båndet i kassa. Hun
betaler og går. Mannen som egentlig stod for tur, ser først på dama og deretter
snur han seg mot de som står bak i køen og trekker øyenbrynene opp, sperrer
neseborene ut, trekker munnvikene opp med sammenbitte tenner, samtidig som
han hever begge skuldrene opp mot ørene.

Jeg gjetter at når du leste dette, begynte du å skape noen meninger om det som står skrevet. Du
begynner med en gang å legge til ting og ikke bare forholde deg til det som faktisk skjer.
Legg merke til at i eksemplene er det ikke ett eneste verdiord, ingen ting som beskriver følelser,
kun en beskrivelse av det du kan se gjennom et videokamera.
Det du tenker og føler om hendelsen, er såkalte sekundærfølelser. Du kan tenke og føle mye om
det du ser. Hva du tenker og føler om det du ser hender eller opplever hender med deg, sier lite
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om hendelsen, den sier noe om hvem DU er. Derfor kan ulike personers opplevelse av en
hendelse være totalt forskjellig fordi VI er forskjellige.
Opplevelsen er egentlig helt løsrevet fra den primære hendelsen.
Veien fra hendelse til fake news er kort.

•

Jeg rødmet, det betyr at jeg dummet meg ut

•

Jeg fikk jernteppe, det betyr at alle synes jeg ikke fortjener lønna mi

•

Jeg glemte et viktig poeng i presentasjonen, det betyr at jeg er en fiasko

•

Sjefen påpekte en kommafeil i notatet, det betyr at jeg ikke er god nok

Du har nå lært at det ligger mange tanke- og følelsesprosesser mellom hendelse og historie. I
utsagnene ovenfor mangler det mye informasjon. Derfor skal vi ikke ta det for god fisk. Vi
trenger å utvikle detektivferdigheter, den som stiller spørsmål ved alle påstander og leter etter
bevis.
Ett enkelt kontrollspørsmål du kan lære deg med en gang er: HVORDAN VET DU AT…… Da vil du
begynne å kartlegge tanke- og føleprosessen

•

Hvordan vet du at det at du rødmet betyr at du dummet deg ut?

•

Hvordan vet du at jernteppe betyr at du ikke fortjener lønna di?

•

Hvordan vet du at det å glemme viktige poenger betyr at du er en fiasko?

•

Hvordan vet du at en kommafeil betyr at du ikke er god nok?

Hvorfor er dette viktig? Dette er superviktig fordi det setter deg i stand til å tenke om din egne
tanker og følelser på en måte som gjør at du kan begynne å skjønne dine egne tanker og
følelser. I tillegg setter det deg i stand til å ta valg. Vi skal jobbe mye med dette gjennom kurset.
Så hvordan du skal skape endringer skal vi komme tilbake til. Akkurat nå er din oppgave å øve på
å skille mellom de ulike nivåene.

Oppgaver
1) Bli bevisst på hvordan tankene og følelsene dine vikler seg sammen. Ta for deg en
tidligere hendelse og øv på å skille:
a) Beskriv hendelsen (se for deg et videoopptak av hendelsen) – sjekk at det
faktisk er en nøytral beskrivelse og ikke ladet med verdiord.
b) Hvilke primærtanker- og følelser har du i situasjonen?
c) Hvilke sekundærtanker får du når du grubler på hendelsen?
d) Hvilke sekundærfølelser får du når du grubler på hendelsen?
e) Hvilke historier lager du?
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2) Hva tenker og føler du nå om hendelsen? Legg merke til hvordan denne
bevisstheten rundt tanke- og følelsesprosessen endrer hvordan du ser på hele
historien og hendelsen.
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Påstander uten kilder eller uten fakta som underbygger, blir gjerne sannheter, myter og fake
news. Aldri aksepter et negativt utsagn du har om deg selv som person, det du presterer eller
det du er, uten å foreta en grundig faktasjekk. Dette er lurehistorier og fake news.

•

Jeg er ikke god nok.

•

Jeg kommer til å dumme meg ut!

•

Jeg kommer helt sikkert til å skjelve på stemmen.

•

Jeg begynner alltid å skjelve på stemmen

•

Jeg kommer til å glemme det jeg skal si.

•

Jeg har ingen gode sider

•

Jeg er så elendig

•

Jeg kommer til å tabbe meg ut

•

Jeg er ikke verdifull

Alt dette er påstander som de aller fleste av oss svelger uten å blunke. De blir til sannheter.
Sannhetene trenger å gås etter i sømmene. Men slik disse utsagnene står, er det løse påstander
uten begrunnelse. Problemet er at de mangler kilde, kildekritikk og faktasjekk. Det skal du
begynne med! Her er det på tide å late som man er en kritisk journalist eller en detektiv på jakt
etter fakta.
Når du sier slike ting, spør deg selv: hvordan vet jeg det?
Du må foreta en grundig faktasjekk. Her er noen eksempler. NB: i noen av spørsmålene bruker
jeg ting du vil lære mer om senere i kurset.
Eksempler 1

 Jeg kommer til å tabbe meg ut!
 Hvordan vet du det?
 Jeg tabber meg alltid ut
 Alltid?
 Finnes det ingen unntak? Har det aldri skjedd at du ikke har tabbet deg ut?
 Vel, det har jo hendt
 Kan du utdype unntakene?
Eksempel 2:

 Jeg er ikke verdt noe
 Hvordan vet du det?
 Min mor er alltid så kritisk
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 Alltid til alt du gjorde og gjør? Har hun aldri noen sinne vist at hun har verdsatt
deg?
 Jo, hun har jo passet barnebarna når jeg har spurt om hjelp
 Din mor verdsetter deg altså på sin måte? Hvordan vet du da at du ikke er verdt
noe?
Eksempel 3:

 Jeg er ikke god nok!
 Hvordan vet du det?
 Søstera mi er mye penere og flinkere enn meg
 Alltid og på alle områder i livet? Er du ikke flinkere enn henne til noe som helst?
 Jo, jeg er flinkere til å lage mat og finne igjen ting. Men hun er har en mye bedre
jobb og finere hus ………..
 Kan du gi deg selv tillatelse til å være flink på dine områder og søstera di å være
flink på sine områder?

Oppgaver
1. Gå gjennom notatene du har gjort og finn påstander om deg selv, ting du ofte sier
til deg selv og som du bare VET.
2. Still spørsmålet: Hvordan vet du det? Skriv ned svarene dine. Kanskje kommer
det svar som ikke greier å løse opp, ta notater og du vil lære flere metoder senere i
kurset. Bruk spørreteknikkene der til å stille flere spørsmål.
3. Er det noe du finner du trenger å akseptere eller gi deg selv tillatelse til? I så fall
gå til uke 2 og gjør det.
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Denne kan du bruke hvis du trenger hjelp til å kartlegge utfordringer og hendelse som plager
deg. Skriv uten å sensurere deg selv. Når du har gjort det, går du gjennom svarene dine og leter
etter ord og vendinger du finner foran i dokumentet. Målet er å vikle deg ut av tankespinnet.

Beskriv en hendelse eller utfordring

Hvilke følelser, hvilke tanker

Problemet betyr……

Problemet henger sammen med ……..

Jeg er derfor…………

Holdninger som også er regler: det er ikke lov å gjøre feil, det er ikke lov å prestere
mindre enn perfeksjonistisk, jeg må være likt av alle
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Prosess: 1) svar på de blå spørsmålene 2) analyser dine egne svar og still spørsmål slik du har
lært gjennom dokumentet 3) svar på dine egne spørsmål (det som står skrevet i rødt)

Beskriv en hendelse eller utfordring
Jeg må ikke dumme meg ut
Hvordan vet du at du dummer deg ut? Må? Hvilken lov er det som sier det?

Hvilke følelser, hvilke tanker
Hvis jeg dummer meg ut, skjønner alle at jeg egentlig ikke kan så mye. Da skammer jeg meg
Hva er bevisene for at alle skjønner at du egentlig ikke kan så mye? Er det virkelig alle?

Problemet betyr……
Å dumme seg ut betyr at jeg blir avslørt
Å bli avslørt betyr at jeg ikke er verdt noe
Hvordan vil du skildre «dumme seg ut» og «avslørt» på film?
Hva er bevisene på at å bli avslørt betyr at du ikke er verdt noe? Er verdien din som menneske
virkelig avhengig av om du blir avslørt? Betyr det at så lenge man holder seg skjult, så er man
verdifull? Hvis man stikker hodet fram og risikerer noe, så er man ikke verdt noe? Er dette
SANNHETEN for menneskeheten?

Problemet henger sammen med ……..
Å bli avslørt henger sammen med min kompetanse og ferdigheter som ikke er gode nok
Hvilken «kompetanse»? Hvilke «ferdigheter»? Hva er egentlig «gode nok»? Sammenlignet med
hva eller hvem? Hva er referansepunktet for akseptabelt ferdighetsnivå? Best i verden?

Jeg er derfor…………
Jeg er derfor ikke god nok
Hva er referansepunktet? God nok i forhold til hva? Hvilken standard måler du etter?

Holdninger som også er regler: det er ikke lov å gjøre feil, det er ikke lov å prestere
mindre enn perfeksjonistisk, jeg må være likt av alle
Jeg må framstå som smart. Å dumme seg ut er definitivt ikke smart.
Folk vil ikke like meg hvis jeg gjør dumme ting.
MÅ? Hvilke regler henviser du til? Smart i forhold til hva?
Hvordan vet du at folk ikke vil like deg hvis du gjøre dumme ting?

Her demonstrerer jeg hvordan jeg svarer på spørsmålene (skrevet med blått). Deretter går jeg
gjennom svarene mine og bruker det du lærer i dette dokumentet til å stille spørsmål ved mine
egne svar. Neste steg er å besvare spørsmålene som er skrevet i rødt.
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