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Første del) 

Sørg for at have dine hænder fri og brug et par sekunder på at registrere dine omgivelser; lokalet, 

du sidder i, stolen, du sidder på, varmen fra solen etc.  

 

Forestil dig nu, at der er tre ting foran dig.  

 

1) Alt det, der gør dit liv meningsfyldt: de mennesker, du holder mest af, din yndlingsret står 

på bordet, din favoritfilm kører på tv’et.  

2) Alle de ting, der giver dig ubehag, og som du er nødt til at håndtere for at kunne gøre dit liv 

så godt som muligt: usikkerhed, præstationsangst, stress, negative handlemønstre 

3) Alle de opgaver, som du er nødt til at gøre for at holde dit liv kørende: arbejde, rengøring, 

madlavning, tøjvask 

 

Anden del) 

Alle disse ting står foran dig nu, og du placerer nu dine hænder foran dig med håndfladen opad, så 

de ligner en åben bog.  

 

Forestil dig nu, at dine hænder repræsenterer alle dine negative tanker og følelser, og løft 

langsomt dine hænder mod dit ansigt. Når de når dit ansigt, lader du dem hvile over øjnene, så du 

kan skimte ud i mellem fingrene – det er sådan, det føles at være fanget af sine tanker og følelser. 

 

 

 

Der er et utal af ting, som vi skal have styr på i vores dagligdag, og det kan nemt gå hen og blive 
en byrde og et pres at skulle nå det hele, hvor vi så let kan miste fokus. Dette er en øvelse i 

fokus og distancering. Læs delbeskrivelserne før, du går i gang. 
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Læg mærke til tre ting, mens du har hænderne foran øjnene: 

 

1) Hvor meget du går glip af lige nu, hvor afskåret du er fra de ting og mennesker, der er 

vigtige for dig 

2) Hvor svært det er at fokusere på de gode ting, når du samtidig kan se de ting, der giver dig 

ubehag eller de daglige pligter, der skal ordnes 

3) Hvor svært det er at tage handling, mens du har hænderne foran ansigtet, f.eks. køre bil, 

lave mad eller lege med dit kæledyr – det er ret svært, ikke? 

 

Nu tager du langsomt hænderne væk fra ansigtet og lader dine hænder slappe af i skødet. Nu er 

du igen sluppet fri af tankerne og følelserne.  

 

Se dig omkring. Læg mærke til hvor meget mere, du lægger mærke til, hvor meget nemmere det 

er at interagere med de mennesker, som du holder af, eller hvor meget nemmere det er at vaske 

tøj, når du ikke er tynget af alle dine negative tanker og daglige gøremål på samme tid. 


