
Gör övningen på nästa sida

V I L K A  TA N K A R  TA R  D I G  B O R T  F R Å N  N U E T ?

G Ö R  S Å  H Ä R :
✓ Fundera över tanke-

kategorierna. Vilken
sorts tankar är du 
“extra bra” på?

✓ Skriv på nästa sida
ner exempel på van-
liga tankar som du 
har som tar dig bort
från nuet.

✓ Försök inte göra
någon komplett in-
ventering utan välj
några exempel där du
själv upplever att du

ofta blir “kidnappad” 
av tankarna och att
det kostar dig energi.

✓ Genom att bli med-
veten om vilka tankar
som ofta tar dig bort
från nuet kan du
snabbare uppäcka
när tankarna drar iväg
med dig.

NU

DÅTID
Tänker du ofta på 
sådant som varit, 
saker som redan
hänt?

FRAMTID
Tänker du ofta på så-
dant som inte hänt än
nu, saker som kan
hända, saker som kom
mer hända, saker som
inte får hända etc?

EXEMPEL:
Jag gör planer och för-
bereder/vidtar åt-
gärder men fortsätter
sedan spekulera/ 
fundera trots att det
inte finns mer att göra

…

ANDRA
Tänker du ofta på vad andra tänker/gör/har/säger/kan och jämför 
med dig själv (t.ex. ”alla verkar så lyckliga…det är bara jag som 
kämpar med mitt välmående” eller ”vad skall andra tycka om jag 
gör så…”). Tänker du på vad andra gör/säger/egentligen menar och 
jämförmed hur du skulle vilja att de gjorde?

BORDE
Tänker du ofta på hur du/andra/världen borde vara/göra/tycka? Det kan hanla om 
krav på dig själv som ”jag borde städa…men jag hinner/orkar inte”. Det kan också 
handla om att du inte accepterar hur något är (något som du inte kan påverka på 
kort sikt) t.ex. ”jag hatar bilköer, det borde inte vara så här…” eller ”jag har blivit 
uppsagd pga. Arbetsbrist två gånger, det är inte rättvist, det borde vara min tur att 
ha mer flyt i livet…”.



NU

DÅTID

FRAMTID

BORDE

ANDRA Ö V N I N G :
När du skrivit ner
dina exempel, 
håll utkik efter
nästa gång
tankarna kommer
upp i huvudet. 

KONSTATERA ATT:
Detta är tankar! 
Tankar kommer
och går. Just nu 
tänker jag det jag 
tänker, det är helt
ok, det är bara 
tankar.

V I L K A  TA N K A R  TA R  D I G  B O R T  F R Å N  N U E T ?


