
  

 

Øvelse i at kaste anker 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kast anker 

 
Det første, du gør, er at tage et øjeblik til at anerkende, at der kan være negative tanker og 
følelser, der dukker op i dig lige nu. 
 
Mens du gør dette, så presser du dine fødder hårdt ned i gulvet. Bare pres nedad og mærk 
underlaget under fødderne. 
 
Læn dig forover i din stol og ret din ryg. Mærk stolen under dig og læg mærke til, hvordan din rette 
ryg støtter dig.  
 
Pres nu langsomt dine fingerspidser sammen, og mens du gør det, bevæg da dine albuer og 
skuldre roligt. 
 
Mærk bevægelserne i dine arme, hele vejen fra fingrene til skuldrene. 
 
Brug et øjeblik på at anerkende, hvad du bemærker, uanset om det er smerte, irritation eller 
ingenting. Accepter blot det du bemærker med nysgerrighed. 
 
Hvis du bemærker noget, så anerkender du blot hvad det er. Eksempelvis; ”Nu mærker jeg 
tristhed”, ”Her er angst,”, ”Her er et dårligt minde”, ”her gør det ondt” ”her mærkes det ømt” 
 
Læg nu mærke til, dine tanker og følelser er der, ikke fordi du har bedt om dem, men de er altid 
med dig.  
 
Vær opmærksom på, at der samtidig er en krop, der omfavner denne dine tanker og følelser. En 
krop, som du kan bevæge og kontrollere.  
 
Ret nu din ryg igen og mærk hele din krop – dine hænder, fødder, arme og ben.  
 
Bevæg dem stille og roligt, og mærk deres bevægelse. Stræk nu dine arme og læg mærke til, at 
dine muskler strækkes ud. Pres igen dine fødder ned mod jorden og mærk underlaget. 

Denne øvelse berører tre centrale aspekter: det kropslige, det auditive og det visuelle. 
 

Husk at tage dig tid til det, og mærk efter. Mærk efter, og se om du er mere tilstede end før. 
Hvis du er tilstede og nærværende, har du bedre mulighed for at tage et aktivt valg om det, der 

er vigtigt for dig. 
 



  

 

Øvelse i at kaste anker 
 
Tag dig et kig rundt i det lokale, hvor du sidder – op, ned og fra side til side, og læg mærke til fem 
ting, som du kan se.  
 
Derefter lægger du mærke til tre eller fire ting, som du kan høre – lydene fra gaden, kæresten i 
køkkenet, eller en lampe, der summer. 
 
Nu gentager du det hele igen. Du anerkender, at der kan være negative tanker og følelser tilstede, 
som du kæmper lidt med, og se igen om du kan mærke din krop i stolen… og bevæg din krop, 
stræk dig igen, og tag kontrollen over dine arme og ben.  
 
Læg også mærke til lokalet igen. 
 
Kan du mærke en forskel nu?  
 
Er du mindre påvirket af de negative tanker og følelser?  
 
Har du mere kontrol over dine handlinger nu – over dine arme, ben og mund?  
 
Test det af. Bevæg dine arme og ben og lyt efter hvad du kan høre, samt observer nøje hvad du 
kan se. Har du mere kontrol over disse handlinger nu? 


