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Uke 7: Flere metoder for å bryte ned 
frykten til tyggbare størrelser 
 

 

Innhold 
Alle, ingen, aldri og alltid ................................................................................................................. 1 

Uspesifikke ord ................................................................................................................................ 2 

 

Du snakker om alle, ingen, alltid og aldri. En hendelse blir til en allmenn sannhet. Dette kalles 

også overgeneraliseringer. 

Hvem har ikke hørt et barn argumenter med: alle andre får lov. Alle andre har det. Jeg får aldri 

lov til noen ting. Du er alltid så streng. Ingen andre har så strenge foreldre. 

Det er ikke bare overfor våre foreldre vi bruker disse triksene. Vi bruker dem overfor oss selv 

også, til å kjøre oss inn i et hjørne. Nå er det på tide å utøve kildekritikk. 

Jeg får det aldri til. Jeg dummer meg alltid ut. Det er aldri noen som er glad i meg. Ingen kan 

noen sinne elske meg. Jeg blir alltid redd. Frykten slipper aldri taket. Ingen liker meg. Alle synes 

jeg er rar. Dette skjer alltid meg. Alle må like meg. Er dette egentlig sant? 

 Hva er unntakene? 

 Er det slik for alle mennesker alltid? 

Vi kan også bruke disse ordene konstruktivt og på en måte som støtter deg. Jeg finner alltid ei 

løsning. Jeg lar meg aldri stoppe av frykt. Alle liker meg når de blir kjent med meg. Ingen skal få 

trykke meg ned. 

Under «bonuser» ligger det en video fra et tidligere kurs, der du får se hvordan pessimisten og 

optimisten bruker disse ordene på helt ulike måter. 

Oppgave 

1. Let i notatene din etter setninger som inneholder ordene aldri, alltid, ingen og alle 

2. Let etter unntakene. Still deg selv spørsmålene og skriv svarene: 

• Skjer det alltid/aldri? Er det virkelig ingen/alle? 

• Finnes det ingen unntak i ditt liv? 

• Skjer det alltid/aldri for alle mennesker? Gjelder det virkelig alle/ingen? 

• Gjelder det for alle, helt uten unntak? 
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Bruk av uspesifikke ord gjør at vi vandrer i tåkeheimen. Alt er diffust og uklart. Målet med å 

gripe fatt i uspesifikke ord, er å skape klarhet og tydelighet. 

Uspesifikke ord er ofte substantiv som du ikke kan se gjennom et videokamera. Eller det er et 

verb, noe du gjør, som du ikke kan se gjennom et videokamera. Det er ideer. Bruk av uspesifikke 

ord gir en følelse av sannhet og dermed av å være fastlåst. Har du sannheter som dette?  

 Det er urettferdig – Urettferdig? Hva betyr ordet rettferdig for deg? 

 Jeg føler meg ikke verdsatt – Verdsatt? Hva betyr ordet verdsatt for deg? 

 Jeg trenger kontroll – Kontroll? Hva betyr ordet kontroll for deg? 

 Jeg kommer til å dumme meg ut – Dumme deg ut? Hva betyr ordene dumme meg 

ut for deg? 

 Jeg er en fiasko – Fiasko? Hva betyr ordet fiasko for deg? 

 Jeg blir stressa av alle forpliktelsene – Forpliktelsene? Hva betyr forpliktelser for 

deg? 

For å løse opp i dette kan du utforske ORDET i seg selv, frigjort fra sammenhengen og historien. 

Hvis du skal lage en film ordet, hvordan ville filmen vært? 

Vær oppmerksom på når du begynner å evaluere og tenke om begrepet og ikke bare beskrive 

det gjennom et videokamera. 

Eksempel:  

 Jeg er en fiasko 

 Hva betyr ordet fiasko for deg? 

 Fiasko er at jeg gjør dumme ting når jeg snakker foran folk 

 Hvis du skulle beskrive «fiasko» og «dumme ting» på en måte som kan vises på et 

videokamera? 

 Jeg skjelver på hånda og på stemmen. Og alle skjønner hvor nervøs jeg er (legg 

merke til at det dukket opp litt tankelesing her og det kan du ikke se på et 

videokamera) 

 Kan du gi deg selv tillatelse til å skjelve på hånda og på stemmen? 

 

Oppgave 

1. Gå gjennom notatene dine og finn setninger som inneholder uspesifikke ord. 

2. Hva legger du i ordet? Hvor foregår det? Hvem er med? Hva gjør du eller andre 

helt konkret? Hva sier du eller andre helt konkret? 
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3. Forklar det på en måte som gjør at du kan se det gjennom et videokamera, det du 

kan se, høre og kjenne på kroppen (vind i håret, regndråper i nakken, våte sokker 

ol). Beskriv det på en måte som andre også kan se for seg. 

4. Når du har avdekt ordenes betydning, kan du lete etter reglene og forventningene 

som ligger bak 

5. Er det noe du trenger å akseptere eller gi deg selv tillatelse til? 

 


