
  

 

Coach: Ingelise Nordenhof  

Børne-, unge og familieterapeut  

Se mere: www.nordenhof.com 

 

Tider:  

Vi mødes 5 mandage kl. 17-18 

Sted: Allehelgensgade 17, Baghuset, 4000 Roskilde 

Start: Når der er min. 4 tilmeldinger   

Pris: 250 kr. pr gang ved min. 4 deltagere  

Du er velkommen til at komme til en samtale, inden du star-

ter, gerne sammen med dine forældre for at høre mere om, 

hvad det går ud på og vi kan lære hinanden at kende. Heref-

ter kan du tage stilling til, om du vil være med.    

Orienterende samtale á ½ times varighed: 350 kr. 

Kontakt Ingelise på 22983871 eller ino@munksoegaard.dk   

for at tilmelde dig eller aftale tid til en orienterende samtale   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kontakt: Ingelise Nordenhof 

Tlf. 22 98 38 71 

E-mail: ino@munksoegaard.dk 

Tænker du for meget? 

Mini-kursus for unge 

15-20 år 
Styrk din evne til at tackle       

negative tankemønstre             

og grublerier i dit liv 

http://www.nordenhof.com/
mailto:ino@munksoegaard.dk


Tænker du for meget? 

Mange mennesker kender til tristhed, bekymringer spe-

kulationer om, hvad andre tænker om os. Vi spekulerer 

på, om vi siger noget dumt, upassende eller kedeligt og 

hvad andre tænker om os.  

Når vi har været sammen med 

andre, kan vi bagefter gå og 

gruble over, hvad der skete, 

hvad andre sagde og mente og 

hvad vi selv sagde og gjorde af 

dumme ting. Tankerne kører i ring 

uden at det hjælper os videre. 

Tankerne vokser og vi mærker, at 

det føles ubehageligt.  

 

Mange har en ide om, at det 

hjælper at analysere og tænke 

over, hvad de gjorde. Og de gør 

det om og om igen. Nogen kal-

der det at overtænke eller at 

gruble. Men faktisk ved vi at det 

sjældent hjælper at tænke så 

meget. Det får bare de negative 

tanker at vokse og os selv til at 

føle os uduelige.   

Du kan gøre noget ved det 

Det kan være svært at stoppe de negative tanker. Hvis 

vi siger til os selv, at tankerne skal gå væk, sniger de sig 

ofte ind igen, uden de er blevet inviteret. Det er også 

svært at styre sine tanker. De kommer og går som skyer 

på himlen. Kunsten er lade være med at give dem næ-

ring. Vi kan ikke styre, hvilke tanker, der kommer, men vi 

kan styre, hvad vi giver opmærksomhed.  

Mange voksne foreslår at bruge mindfulness. Men det 

kan være svært at bruge den traditionelle form, hvor 

man vender sin opmærksomhed imod sit indre og mær-

ker sin vejrtrækning. Det kan føre lige ind i de negative 

tanker, selv om vi prøver at lade være   

På kurset vil du lære forskellige metoder til at styre din 

opmærksomhed, så du kan sætter fokus på det, der gi-

ver dig energi i stedet for at synke ned i grublerier. Vi vil 

træne, hvordan du kan vende din opmærksomhed fra 

det indre til det ydre og sætte på fokus på, det, der sker 

her og nu, så du kan blive bedre til at leve livet.  

Hvordan vil det blive?  

På kurset vil der være 4 - 5 unge mellem 15-20 år. Du 

bestemmer selv, hvor meget du vil sige om dig selv. Jeg 

vil gøre mit til at skabe en god og afslappet stemning, 

så du vil opleve kurset som noget, der giver dig ny 

enegi og nye metoder til at komme videre med dit liv.  


