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Har du tänkt på att det kommer upp tankar i ditt sinne hela 
tiden? Det är nästan omöjligt att INTE tänka. Ofta tar vi 
vissa av våra tankar på stort allvar och tror på dem som om 
de vore sanna medan vi ser andra som BARA tankar. 
Generellt är hjärnan dålig på att känna igen tankar som 
"bara något jag tänker just nu" utan uppfattar det istället 
som "så det verkligen är och troligen kommer förbli".  
 

TANKAR ÄR SUBJEKTIVA
Det är lätt att förväxla OBSERVATION/FAKTA och SUBJEKTIVA 
TANKAR. 
Att tröjan är röd är en observation och att jag gillar rött är en 
subjektiv tanke. 
Om någon föreslår ett annat sätt att göra något på är det fakta, 
dvs något som händer. Men om jag då känner mig kritiserad 
eller tillrättavisad är det en tanke i mig. 
Men där och då känns det som om det ÄR så.

TANKAR SKAPAR VÅR UPPLEVELSE

VI KAN INTE STYRA VÅRA TANKAR
I vardagen kan vi inte styra våra tankar utan de dyker upp 
automatiskt. Vi kan inte välja att inte tänka oroande eller 
stressande tankar och bara tänka glada tankar. Men om vi 
inser att det BARA är tankar, som kommer och går, blir det 
mindre viktigt att göra något åt det.

TANKAR KOMMER OCH GÅR
Tankar kommer och går i ett flöde i sinnet om vi inte hindrar dem 
men ofta fastnar vi för vissa tankar och ser dem som "viktigare" 
och mer "sanna" än andra. När vi gör det blockerar vi flödet av nya 
(bättre) idéer. Det gamla rådet "sov på saken" kommer ur denna 
insikt.När vi slutar fokusera på ett problem eller en situation 
stillnar tankarna och nya insikter kan komma fram.

BRA ATT VETA OM

Ofta ser det ut som om det är situationen (det som händer) som 
skapar vår upplevelse men i själva verket är det våra tankar kring det 
som händer som ger upplevelsen. Exempel: Om någon stöter till mig 
kan jag bli irriterad eller känna omsorg om den som vinglat till, 
beroende på hur jag tolkar och tänker kring situationen. Det är inte 
händelsen som avgör hur jag upplever det utan mina tankar men det 
verkar som att det är händelsen i sig som skapar upplevelsen. 
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