GIV SLIP på dine tanker
– OG SOV GODT

Når du bliver voksen,
ligger monstrene ikke længere
under din seng og lurer på dig.
De spøger inde i dit hoved.

90.000 tanker passerer din hjerne på et døgn, og mange af dem er de samme.
Hos nogle kvinder kører tankerne så meget i ring, at de ligger vågne om natten
og grubler på alt det, der gik galt i dagens løb. Men ruminering, som det hedder,
når man tygger drøv på dagens hændelser, stjæler ikke alene din nattesøvn.
Den æder din energi og kan ende med at gøre dig fysisk syg og deprimeret.
Her er de bedste tips, som sikrer dig en god samvittighed og god søvn. Hver nat.

A

aah. Hovedet rammer puden med
et veltilfreds blødt
bump. Tenna Nielsen har arbejdet over som
så ofte før, og nu da aftensmaden er lavet, spist, og hun
har vasket op, strøget en
skjorte til i morgen og puttet
sin 10-årige datter Josefine,
trænger hun virkelig til søvn.
Men. Som små myrer begynder tankerne at krible
frem. “Hvorfor forberedte jeg
ikke lidt mere, inden jeg gik
hjem? Nu får jeg alt for travlt
i morgen, og det ville også
have set bedre ud over for
chefen.” “Hvorfor hentede
jeg ikke Josefine ved middagstid, så vi kunne have
en hyggedag sammen. Jeg
burde være bedre til at tage
fri og bruge tid med hende.”
Den dårlige samvittighed
over ikke at være der nok
for hverken chefen eller datteren frustrerer Tenna og gør
hende rigtig ked af det.
– Det er så vigtigt for mig
at være 100 pct. til stede i alt,
hvad jeg gør, så jeg ender altid med at føle mig utilstrækkelig. Den følelse dukker ofte
op, når jeg ligger i sengen og
får ro til at tænke – og den giver mig en følelse af afmagt.
Tankerne kører så meget
rundt i hovedet på Tenna,
at der går halvanden time,
før hun, endnu mere død-
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træt, falder i søvn. Fortsætter
Tenna Nielsen med at tænke
så meget hver nat, advarer
forskerne mod, at hun ikke
alene får en usund nattesøvn,
der dræner hende for energi
og godt humør – hun risikerer også at blive fysisk syg, få
posttraumatisk stress, angst
og depression.

Vi tygger drøv på tankerne

Tenna Nielsen er ikke alene.
For rigtig mange kvinder er
det blevet et ufrivilligt aftenritual at ligge og ruge over de
ting, de gjorde og sagde i løbet af dagen – og slå sig selv
i hovedet med dem: Hvorfor
gjorde jeg det ikke bedre?
Psykologer kalder de mange tanker for ruminering,
efter det engelske udtryk
rumination, som er hentet fra
dyreverdenen. Når køer har
tygget på en mundfuld græs
og derefter slugt den, kaster
de det halvfordøjede græs
op igen og tygger videre på
det – en helt naturlig proces
for en ko. Vi mennesker tygger også drøv – det sker bare
med vores tanker.
Når vi har begået en fejl,
sidder vi og ærgrer os bagefter og tænker: “Ej, hvor var
det dumt!” Vi sluger tanken
og lagrer den i hukommelsen. Det er en helt normal reaktion, for kun på den måde
lærer vi af fejlen, så vi ikke
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begår den igen. Faktisk er det en basal mekanisme,
som gennem titusindvis af år har sikret menneskets
overlevelse. Men når vi “brækker” fejlen op igen og
tygger videre på den – og måske også lige kommer i
tanke om alle de andre fejl, vi har lavet den seneste tid
– ja, så er det blevet til ruminering.
Ironisk nok bruger køer ca. 40 pct. af deres tid på at
tygge drøv. Den samme mængde tid, som vi mennesker
bruger på at tænke på andet end det, vi er i gang med,
viser forskning fra Harvard University. Og når vi i gennemsnit har 60.000-90.000 tanker hver dag, kan det
blive til rigtig mange slag i hovedet på os selv!
Ruminering kan forekomme på alle tider af døgnet.
Om morgenen har du måske et skænderi med kæresten
omkring hans sure sokker og den utømte opvaskemaskine. På cyklen til arbejde kører tanken rundt i hove-

At bekymre sig er at bede om det,
du ikke ønsker, skal ske.
Kilde: Ukendt

3 nødtips,
når tankerne
kører rundt, og du
ikke kan sove
det på dig: Var jeg for skrap? Det kan også være i løbet
af arbejdsdagen, hvor du kommer til at lave en ubetydelig fejl, men du puster den op inde i hovedet – og
føler pludselig, du er komplet uduelig til alt, du laver.
Men ruminering skader allermest inden sengetid.
Det er her, din krop skal reparere sig selv og lade op
til en ny dag, men i stedet stresser du den med dine
tanker, forklarer Steve Mensing, der er forfatter til flere
psykologibøger, hvor han bl.a. beskriver ruminering.
– Så kommer du til at drømme meget mere end normalt, og det stjæler din dybe søvn, som er meget vigtig
for at genopbygge kroppen. Normalt er drømme gode
til at fordøje dagens indtryk og bekymringer, men ►

● Skriv tankerne ned

Så ved du, at du tager dig
af dem i morgen og roligt
kan slippe dem nu.

● Dyrk mindfulness

Træk vejret dybt, og mærk
efter, hvordan dynen
tynger dig ned i sengen.

● Læs en god bog

Den lokker dig ind i et
andet univers, hvor dine
bekymringer ikke findes.
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Lad være med at se dig tilbage.
Det er ikke den vej, du er på vej hen!
Kilde: Ukendt

► de bliver nemt overvældet
af rumineringen. Og så er
det, at du sover uroligt, vågner midt om natten eller alt
for tidligt om morgenen og er
lysvågen – og du ender i en
ond cirkel af træthed, sløvhed, mere ruminering og måske i sidste ende også depression, siger han.

Refleksion giver forståelse

De mange roller som alenemor til en datter i skolealderen, aspirant til en lovende
karriere i et internationalt firma og en meget medfølende
veninde giver Tenna Nielsen
nok at tænke over. På en god
dag, hvor hun er glad og tingene bare kører, er hun heldig at slippe med 10 minutters ruminering, mens hun på
de værste dage ligger op til to
timer uden at falde i søvn.
Men selv om eksperterne
advarer Tenna Nielsen og os
andre mod at tænke for meget, så hverken kan eller skal
vi helt undvære at tænke tingene igennem. Det er nemlig
vigtigt at skelne mellem ruminering og refleksion.
Dvæler du mere end to
minutter om dagen ved det
samme emne, så er du på vej
over i at ruminere, mener ledende psykolog Pia Callesen
fra Psykiatrifonden.
– Refleksion er en naturlig

del af at dét at være menneske. Hverdagens små foreteelser, fx et mindre skænderi
med partneren eller en konflikt på arbejdet, efterbehandler vi ved at tænke dem
igennem og derved skabe en
forståelse. Vi prøver at fordøje det, der er sket for os,
fortæller Dorthe Kirkegaard
Thomsen, som er lektor ved
Psykologisk Institut.
Ruminering opstår, når
tankerne kører rundt i ring.
Større kriser vil ofte ende ud
i ruminering, fordi de har virket voldsomme på os.
– Ekstremt negative begivenheder har vi brug for
længere tid for at bearbejde.
Har man været ude for et trafikuheld, mistet en nær ven
eller været igennem en skilsmisse, så er det meget naturligt at ruminere i længere tid
for at forstå betydningen af
det, der er sket, siger Dorte
Kirkegaard.
Også Steve Mensing laver
en klar opdeling mellem den
sunde refleksion og den altædende ruminering.
– Sund refleksion bygger
på en grundlæggende accept af sig selv og på en tankegang, hvor man ikke forvrænger de ting, der er sket.
Det handler om at tænke sine
aktiviteter, forhold til andre
mennesker og følelser igen-

START

Har du
et problem?

Nej

Hvorfor
bekymrer
du dig så?

Ja

nem uden kritisk at vurdere det undervejs, siger han
og forklarer, at ruminering er den direkte modsætning.
Her tænker man i sort/hvidt, ser kun alt det negative og
accepterer ikke sig selv med fejl og mangler.

Kvinder lærer at tænke, ikke løse problemet

Hvad vi ruminerer over, kan være meget forskelligt.
Ofte er det dog forholdet til andre, som trigger vores
overtænkning. For vi kan aldrig vide med 100 pct.s sikkerhed, hvad folk synes om os, og om de vil være tro
mod os og ærlige over for os.
Ifølge psykolog Steve Mensing er kvinder alt for
gode til at leve sig ind i andre menneskers følelser.
– Mange kvinder over-empatiserer med deres venner, veninder og familie, så de rent faktisk selv mærker
en næsten lige så stor sorg eller tristhed som dem, de

Fortæl den negative komité, der holder
møde inde i dit hoved, at den skal
sætte sig ned og klappe i!

Chris MacDonald ruminerede i 23 år. Her er hans våben:

– Chris, styr din KO!

Kilde: Ann Bradford

taler med. At kunne sætte sig i andres sted er en god
evne at have, men når det kammer over, ender man
med selv at blive syg eller ked af det, siger han.
For Tenna Nielsen er det hendes dobbeltrolle som
mor og karrierekvinde, som ofte sætter gang i de mange tanker. Ønsket om at være perfekt fylder rigtigt meget hos hende – ligesom hos mange andre kvinder.
– Jeg stræber altid efter at være 100 pct. til stede og
præstere 100 pct. på alle områder i mit liv. Så længe jeg
har det behov, lige så længe vil jeg også have tankerne,
der dukker op, når jeg ligger i min seng om aftenen,
siger den 30-årige økonomiassistent.
Forskningen viser da også, at kvinder bruger mange
flere timer end mænd på dagligt at ruminere. En af forklaringerne går helt tilbage til vores barndom.
– Piger og drenge bliver opdraget forskelligt. Drenge
lærer at løse deres problemer og konflikter, mens man
med piger har en tendens til at lære dem at tale om
deres følelser snarere end at reagere på dem og løse
problemerne. Pigerne bliver gode til at mærke efter,
men ofte forstærker det problemet at fokusere for meget på det, og når de så ikke er i stand til at løse problemet, kan det føre til ruminering. De kører i ring uden at
komme videre, forklarer Dorthe Kirkegaard Thomsen.

Lav en handlingsplan

Kan du
løse det?
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Nej

Ja

den svære snak med vedkommende, så grundlaget for
at have de mange negative tanker forsvinder.
Et andet godt råd handler om at lære at mærke sin
krop i stedet for at være slave af sine tanker.
Den metode anvender Steen Lykke, terapeut og
grundlægger af Insight Consulting og Art Spirit Coaching. Han får næsten ugentligt klienter ind, som har
rumineret sig til en dårlig livskvalitet. De er alt lige fra
direktører til pædagoger, men et fællestræk er, at de
fleste er kvinder.
– De kommer til mig, fordi de er fanget i et negativt

tankemønster, som er løbet
løbsk for dem. Mange kan
ikke sove, og nogle må opgive at gå på arbejde, for de
kan ikke være i ro for deres
tanker.
Mange af dem har svært
ved at mærke sig selv, og de
er blevet så gode til at fokusere på deres egne tanker, at
de er blevet små spindoktorer
på sig selv, fortæller han.
Som terapeut er det Steen
Lykkes fornemmeste opgave
at vriste kvinderne ud af rumineringens jerngreb. Det

Derfor er et af rådene for at komme sin ruminering til
livs, at man handler på sine tanker. Ligger man fx og
vrider og vender sig pga. spekulationer over sin økonomi, gælder det om at lave en konkret handlingsplan
for, hvordan man sparer i budgettet.
Går bekymringerne mere på et dårligt forhold til en
chef eller veninde, råder psykologer til, at man tager
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Vi kender ham som det altid
veloplagte energibundt, der
tager trapperne frem for elevatoren – med et stort smil. Han
er booket til foredrag flere år
frem, og i det hele taget må det
være legende let at være hele
Danmarks træningsdarling.
Men når Chris MacDonald
lægger hovedet på puden, dukker tankerne op. Gav jeg publikum det show, de håbede på?
Hænger økonomien sammen
næste år? Bruger jeg nok tid
sammen med dem, jeg elsker?
Selv om alle vi andre har
travlt med at udråbe den 40-årige MacDonald til guru, kæmper
han med de samme tankespiraler. Og indtil han begyndte
at arbejde med sin ruminering,
tog den let overhånd.
– Når noget ikke gik, som jeg
forventede, slog jeg mig selv
i hovedet med det. Hvis jeg
havde lavet et par enkelte fejl,
blæste jeg dem op til, at jeg så
pludselig ikke kunne finde ud af
noget som helst, fortæller han.
Far lærte Chris at være perfekt
For Chris MacDonald lå det i
generne, at han ville blive en
særlig eftertænksom mand.
Hans far var militærmand og
blev senere pilot, og de exceptionelt høje krav fik faderen til
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at gennemgå sine beslutninger
og handlinger ned til mindste
detalje. En vane, Chris tog til sig.
Han insisterede på altid at yde
sit bedste og aldrig give op. Fx
da han som eneste amatørrytter kørte 5000 km på 10 dage
tværs over USA! Men det fastlåste ham også i en ond cirkel.
– Det gjorde mig dygtig at
tænke sådan, men ikke lykkelig.
En dag stoppede jeg op og
spurgte mig selv: Hvad vil du
egentlig helst være: dygtig eller
lykkelig? Den tanke sendte mig
til en psykolog, som hjalp mig
med at se indad og mærke efter,
om jeg var der i mit liv, hvor jeg
gerne ville være, siger han.
Jeg tygger altså ikke drøv!
Faktisk blev Chris' første besøg
hos psykologen noget af en
overraskelse. Efter at have lyttet
til Chris mente psykologen, at
han havde en “diagnose” klar.
– Du ruminerer, lød den klare
melding. Chris, som er uddannet fysiolog, kendte udmærket
til begrebet. Det er jo noget,
køer gør, når de tygger videre på
deres eget bræk, tænkte han og
gjorde store øjne til psykologen.
– Nu kan det godt være, jeg
har mange problemer, men
ruminering er ikke et af dem (!),
skyndte han sig at få på plads.

De fik dog hurtigt opklaret misforståelsen, og Chris indså, at
hans mentale ruminering langt
oversteg de 30 min. om dagen,
som psykologen anbefalede.
Den dag i dag bruger Chris
MacDonald stadig de råd, han
fik med sig dengang. Når tankerne hober sig op, tænker han
på psykologens råd om, hvordan
han undgår at tygge drøv på
sine tanker, som en ko, der gumler på maden flere gange.

har han en særlig teknik til.
– Man skal øve sig i jævnligt at gå fra sit “tænke-modus” over i sit “være-modus”.
Det betyder, at man går væk
fra at analysere sig ud af sine
sindsstemninger og i stedet
mærker sin krop og er til stede i den i øjeblikket.
– Derfor forsøger jeg, sammen med klienten, at afdække hendes hverdag for
at se på, hvor hun kan løsne
op. Måske siger hun ja til for
mange opgaver på jobbet,
eller måske skal hun lære ►
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– Hvis jeg begynder at køre
i ring omkring de samme ting,
siger jeg til mig selv: Chris,
styr din ko! Det er virkelig en
god metafor, for så bliver jeg
opmærksom på den negative
spiral og får den stoppet, inden
det kammer over, siger han.
Derfor kan Chris MacDonald
i dag bruge sin ruminering
positivt. Tankerne får ham til at
mærke efter, hvad han gerne vil
med sit liv – og handle på det.

Chris MacDonalds
tegninger af sin
ruminerings-ko
er blevet populære
samleobjekter.
Efter hans foredrag
beder folk ofte om
at få tegningen –
i signeret tilstand!
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Bekymring tømmer ikke morgendagen for dens trængsler. Den tømmer
dagen i dag for dens styrke.
Kilde: Leo Buscaglia

► at mærke efter i sin krop,
hvornår noget er ubehageligt. Kvinder, der ruminerer,
er rigtig gode til at være til
stede i deres hoved, men ikke i deres krop, fortæller han.

Du kan stoppe ruminering

Hvis du kan genkende dig
selv og ved, du ofte ligger og
ruger over livet, når du burde
sove, er der ingen grund til
at fortvivle. Du kan stoppe
de mange tanker med enkle
redskaber – se fx de 10 eksperttips nederst på siden.
Vender vi tilbage til koen,
som ruminerer ved at tygge
på sit eget bræk, er det meget nemt at få den til at stoppe. Man skal bare skubbe
lidt til den. En ko kan nemlig
ikke både tygge og gå, og vi
mennesker har det faktisk på
samme måde. Derfor er en af
de mest effektive strategier
at dyrke motion eller være
sammen med mennesker,

der kan få en til at grine og
tænke på noget andet.
– Kontrol er også vigtigt,
når det gælder om at komme
sin ruminering til livs. Vi skal
føle, at vi genvinder kontrollen over tankerne, siger Dorthe Kirkegaard Thomsen, der
råder dig til ikke at være så
kritisk over for dig selv.
– Det er lidt for nemt at bebrejde sig selv, at man tænker meget. Der er noget galt
med mig, fordi jeg ikke kan
holde op med det her! Men
nogle gange er ruminering et
udtryk for, at noget ikke fungerer optimalt i ens liv, fx at
man har for meget arbejde,
og det reagerer man på ved
at gruble over det for at finde
en løsning, fortæller hun.
Tankerne kammer over,
når man ikke længere føler,
man kan kontrollere dem eller slippe af med dem, eller
når man ligefrem begynder
at få det fysisk dårligt af dem.

Et effektivt våben er at vende tankerne positivt.
33-årige Maria Petersen har lært sig selv at bruge de
sene aftentimers tanker til at sætte dagen i system, få
overblik over den og tænke nyt.
– Nogle gange får jeg gode ideer til, hvordan jeg løser en arbejdsopgave, fx laver en bestemt analyse, eller
hvordan jeg kan sætte en rapport sammen. Men det
kan også handle om at få købt julegaver, og hvem der
skal have hvad. Nogle gange gennemgår jeg bare dagen og bliver glad for de gode oplevelser, jeg har haft,
siger hun.
Med tiden har også Tenna Nielsen lært sig selv en
strategi, der kan tøjle den værste overtænkning.
– Når jeg bliver ved at have de samme tanker om og
om igen, giver det mig en rigtig dårlig følelse i maven.
For jeg ønsker jo virkelig at tænke anderledes og føle
en form for tilfredsstillelse over det, jeg har opnået – i
stedet for konstant at forsøge at gøre alting bedre. Derfor prøver jeg at fokusere på det positive, der er sket,
og det giver mig faktisk en stor glæde, som er dejlig at
falde i søvn på. Hvis tankerne alligevel ender med at
tage overhånd, skriver jeg dem ned på en blok eller gør
"
noget aktivt, siger hun.

10 TIPS: Sådan stopper du din ruminering
4 tips til inden sengetid

6 tips til at forebygge tankerne resten af dit liv

1. Dyrk motion. At komme ud at røre dig tvinger
dig til at lægge tankerne væk og i stedet mærke din
krop. Motion gør dig naturligt træt, så du lettere
falder i søvn og slipper for de værste tanker. Om du
går, løber, dyrker CrossFit eller yoga, er ligegyldigt.

1. Mærk efter, hvorfor du tænker
Er tankerne der, fordi du har reelle
problemer i dit liv? Ruminering kan
være et udtryk for uforløste konflikter i familien eller enorme krav på
arbejdet – og så skal du selvfølgelig
gøre noget ved det.
Ellers forsvinder tankerne ikke.

2. Tag et varmt bad. Hop ned i badekarret, hvis du
har et, og nyd duften af æteriske olier og varme, der
får kroppen til at slappe af inden sengetid. Det tvinger dig ned i gear og løsner både muskler og hjerne.
3. Ring til en god veninde. Du ved godt, hvem hun
er. Den veninde, som altid kan få dig til at grine og
vende mundvigene opad, uanset hvor trist du er.
Giv hende et kald, eller besøg hende – og tag imod
den glæde og de grin, hun giver dig.
4. Kom ned i tempo. Brug 3 min. på at følge dit
åndedræt ned i kroppen og gøre det dybere og
dybere. Du skal forestille dig åndedrættet hos
en trygt sovende baby. Gentag gerne øvelsen om
morgenen, inden du begynder på dagens program.
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4. Afsæt tid til at ruminere. Det
lyder ulogisk, men ideen er, at du
samler alle dine tanker til et eller to
tidspunkter på dagen, så de ikke får
lov at fylde i alle dine vågne timer.
Chris McDonald anbefaler, at man
ruminerer 2 x 15 min. om dagen.

2. Giv slip på urealistiske mål
At holde fast i mål og ideer, som
egentlig ikke kan lade sig gøre, øger
ruminering, fordi du kritiserer dig
selv igen og igen for ikke at kunne
nå dine mål. Sæt dig i stedet mål,
som er mulige for dig at opnå.

5. Tænk i konkrete løsninger
Folk, der ruminerer meget, har en
tendens til tænke, “hvorfor sker det
for mig?” Det er en ikke-konstruktiv
tanke. Tænk i stedet på, hvordan du
løser problemet og kommer videre.
Har du brug for hjælp, så ring til
en veninde og få hendes råd.

3. Se dit liv i et positivt lys
I stedet for at fokusere på de ting
i dit liv, der kunne være bedre, så
glæd dig over alt det, der er lykkedes for dig. Måske har du et spændende job, en dejlig kæreste og
de sødeste børn på jorden.

6. Lær at sige nej
Stress og overtænkning opstår ofte,
når vi siger ja til mere, end vi har
tid eller overskud til. Lær i stedet at
sige nej til aftaler, du egentlig ikke
har lyst til – så lever du i overensstemmelse med dit hjerte.

Kilde: terapeut Steen Lykke ved Insight Consulting og Art Spirit Coaching (steenlykke.dk), motivations- og fitnesscoach Chris MacDonald,
professor Susan Nolen-Hoeksema, lektor ved Psykologisk Institut Dorthe Kirkegaard Thomsen, psykolog Steve Mensing
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