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Gør din udfordring, din genstand for bekymringerne, konkret.  

 

Spørg dig selv, hvad er det for en situation, der holder bekymringstankerne kørende?  

 

Skriv SITUATIONEN ned. 

 

Kig på situationen – og del den op i hvad er  

a) vilkår, ting du alligevel ikke kan gøre noget ved 

b) hvad er reelt et problem du kan løse  

 

VILKÅR – vil være det samme, uanset hvad du gør.  

Det ændrer sig ikke. Det du kan ændre, er dine tanker om det. 

Du kan enten acceptere vilkåret – og blive, eller du kan flytte dig fra det.  

 

PROBLEM – beskriv problemet 

 

1) Brainstorm på hvilke muligheder du har 

2) Læg en plan for hvilke handlinger du skal foretage, sæt tid på 

 

Situationen 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

a) Vilkår 

 

 

b) Problem 

 

 

 

c) Brainstorm på muligheder 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

d) Plan 
 

 1) ________________________________________________________________________ 

 2) ________________________________________________________________________ 

 3) ________________________________________________________________________ 
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Eksempel: 
 
Situationen 
Jeg er bange for at komme for sent på arbejde. Det sker ind imellem og det er vigtigt for mig, at jeg 

er der til tiden. Jeg bekymrer mig hver aften og følgende morgen om bussen kommer, hvad hvis 

jeg ikke når den, hvad nu hvis det er møgvejr, så er der altid mange mennesker med og ofte er den 

helt fyldt. Nogle gange kommer bussen slet ikke.  

 

Jeg vil gerne møde på arbejdet til tiden, hver dag. 

 

a) Vilkår 
Bussen er det eneste offentlige transportmiddel, der kører fra, hvor jeg bor. 

 

Accept: Jeg tager bussen til hverdag. Problem: Jeg vil gerne finde en løsning på  

transporten de dage, det er dårligt vejr, eller jeg ikke kan nå bussen.  

 

b) Problem 
Hvis jeg ikke når bussen, eller det er møgvejr, hvad gør jeg? 

 

c) Brainstorm på muligheder 
• Jeg kan spørge min nabo om jeg kan køre med  

• Jeg kan køre på cykel (ikke fedt når det er dårligt vejr)  

• Jeg kan se på arbejdskalenderen dagen før, om jeg kan arbejde hjemmefra 

• Jeg kan købe et el-løbehjul 

• Jeg kan se om der er en ”kør-med-ordning” i mit nabolag 

 

 Plan 
1) Spørg nabo ( i aften ) om det er muligt en gang imellem at køre med, aftal hvad der skal 

gøres, hvor sent hun gerne vil vide besked 

2) Se hvad el-løbehjul koster 

3) Snak med chef om muligheden for at arbejde hjemmefra, hvis feks det er dårligt vejr 

eller bussen ikke kommer  

 

Derefter – følg planen. Næste gang bekymringstankerne omkring bustransporten kommer, så kan 

jeg minde mig selv om at jeg har en plan, og ikke behøver at bruge energi på at bekymre mig.  

 

 


