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4. A thought de-fusion övning 
 

Time Speaker Text 
0:05 HP Ok, Mary,  så  en  av  de  saker  som  du  sa  som  har  varit  riktigt  

svårt nyligen  har  varit  några  av  dessa  mycket  intensiva  tankar  
som  du  har  om vad    du  tycker  om    ärrbildning  och  dina 
bekymmer  om  vad  andra  människor kan  tänka  om  det    också. 
Och  vad  som  verkligen  var  klart  när vi  använder    ACT Map  var  
att  dessa tankar verkligen    kunde  dra dig  bort  från  att  göra  de 
saker som du  bryr  dig  om. Det är nästan  som  de  tankarna  krokar 
dig,  de  tar tag i  dig. 
[0:36] Så  vad  jag  tänkte  föreslå  att  vi kunde   göra  nu är  att  införa  
en  teknik  som  kallas  tanke  de-fusion. Det  är en  annan  mindfulness  
skicklighet. Så  du  kanske  kommer  ihåg de två  pelarna    i  mindfulness  
färdigheter  och    de värderingar-baserade  färdigheter  åtgärder. Vi 
kommer  att  fortsätta  att  verkligen  stärka  din  mindfulness  pelare.   
[1:01] Så  att  när  svåra  tankar dyker upp,  har  du  fått  en  teknik  som 
du kan  använda  var du  än  är  att  kroka av  från  några  av de tankarna. 
Är att OK? 

1:10 Mary Ja. 
 HP Det kan vara lättare att få en känsla av det om vi bara gör det först. Och 

då kan vi utforska det  tillsammans,  och  hur  du  kan  använda  det  
under  de  närmaste  veckorna. Så  jag ska ge   dig det    här  papper  och    
penna.   Ungefär  halvvägs  ner,  kan  du  bara dra    en  tjock  linje. Och  
på  den  linjen undrar    jag om   du  kunde  ha en  tänka på-  Jag  vet  att  
det  finns  en  hel  del svåra  tankar  du  har-  men  finns  det  en 
som är mest  närvarande  för  dig  för  tillfället? Eller en tanke som  du    
skulle vilja arbeta med? Vad  jag  skulle  säga    är  att  du  inte  behöver  
välja  den    svåraste.   Vi  ska bara  öva    på denna  teknik  i  dag,  så  
kanske  välja  en  tanke  som handlar om  en  fem  av    tio  när  det    
gäller hur  "varmt"  eller  hur  intensivt  det  är. Och vi  kan alltid arbeta 
upp till de svårare eller plågsamma tankarna senare. 

2:14 Mary Okej. Ska jag berätta? 
 HP Du kan göra, eller du bara skriva ner det. Vad jag skulle säga är kan vara 

till nytta, ibland är de  mäktigaste    tankarna    de  som  har  ordet  "jag"  i  
dem. Liksom  "Jag  kommer  inte att  kunna  hantera  detta".   

2:49 Mary Jag tycker mitt ärr ser fruktansvärt ut  
 HP Jag ska  bjuda in dig  nu  att  verkligen  ta  den tanken på  nära  håll. 

Om  du  kan,  ta  med  papper  rätt  upp nära  framför  dig. Och  
verkligen  läsa  dessa ord,  den  tanken,    som  om    det var precis    
hur saken är,    som om det  bara  är  sanningen. Och låt  mig  veta  
vad    som  dyker upp,    vad  du  märker  när  du  gör  det. 

3:30 Mary Jag kan känna min ångest ökar. 
 HP Ok. Något annat? Om du kan hålla kontakten med det. Jag vet att det 

finns en lust att dra dig undan.. 
3:43 Mary Det gör mig orolig här (i magen). Jag känner mig spänd. Jag känner 

hastigheten på min andningsökning.  
3:56 HP Så inte bara är alla dessa starka känslor runt när du läser det, men också, 

om vi föreställde oss rakt framför dig här borta var de saker som du bryr dig 
om som din dans, ditt barnbarn, din man, hur är det? Kan du kontakt med 
dem just nu, om de var framför dig? 
 

4:16 Mary Tja jag kan inte se dem. För att det här pappret ligger framme. Eftersom 
denna tanke är i Främre. 
 



 HP Ok, så inte bara är dessa tankar här och dessa känslor dyker upp, men de 
är också komma i vägen för de saker som verkligen betyder något för dig. 
Och hur känner du för att göra med det papper med den tanken skrivet på 
den? 

4:40 Mary Det vill jag göra. Bort. 
 

 HP Så låt oss göra det för ett ögonblick. Verkligen verkligen försöka driva bort 
det. Naturligtvis du vill driva bort den. Hur är det? Vad är det du märker? 
 

4:55 Mary Jag tror inte att jag kan göra detta särskilt länge eftersom mina armar 
kommer att börja värka. 
 

 HP Okej. Så det är tröttsamt. 
 

5:04 Mary Ja 
 HP Och om du kan som du gör det, om du kan stanna så där för ett ögonblick 

eller två längre om det inte känns alltför obekvämt, hur ansluten känner du 
dig till saker som är viktiga för dig framför dig? 
 

5:16 Mary Jag kan fortfarande inte se dem. 
 

 HP Okej. Vad jag kommer att bjuda in dig att göra nu är att ta en stund bara för 
att låta det vila i knät, eftersom jag vet att det var tröttsamt. [5:36] Och 
innan vi utforskar att jag tillsammans ska inbjuda dig att skriva dessa ord 
över vad du har skrivit där: "Jag märker tanken att..." Du kanske också vill 
rita en talbubbla på vad du har skrivit på linjen. [6:06] Och så nu denna 
gång ta en titt på det igen, Mary, men den här gången hela vägen från 
toppen inklusive de extra orden. 

6:14 Mary "'Jag märker tanken att "Jag tycker att mitt ärr ser äckligt ut"'. 
 

 HP Finns det något annorlunda där? 
 

 Mary Jag tror inte att det känns lika starkt som när jag sa de orden förut. Det gör 
inte kännas lika kraftfull. 
 

6:43 HP Okej. Det är intressant. Så de orden finns kvar, och det låter som om det 
inte känns riktigt lika starkt. Och jag kan se just nu du är även koppla av 
armarna, så du låter tanken på papperet sitta där. Det här har inte borta 
bort. 
 

 Mary Tanken finns kvar. 
 

 HP Ja. Men hur är det nu om du skulle föreställa dig de saker som betyder 
något för dig är framför dig? 
 

7:07 Mary Om de var där då skulle jag se dem. 
 



HP Okej. Så vad vi ser här med denna övning som vi kallar tanke de- fusion, är 
att ibland bara genom att påminna oss själva om att dessa är tankar, det 
hjälper oss att ha lite hälsosamt psykologiskt avstånd. Ser tankar som 
tankar, inte nödvändigtvis fakta. Men vad jag också ser är att du lägger 
mycket mer energi och ansträngning på att bekämpa dem. [07:44] Som när 
du gjorde det, även om det bara var en övning, det var ansträngande. Så 
detta är vad jag kommer att bjuda in dig att göra när dessa tankar dyker 
upp, vilket de sannolikt kommer att göra, de har funnits ett tag. Det är att se 
om du kan skapa det avståndet som du gjorde idag 

8:07 Mary Bara genom att säga "Jag märker..." 

HP Genom att säga det i ditt sinne, eller skriva ner det om du är någonstans 
där du kan skriva ner det. 

8:19 Mary OK. 
HP Och vid sidan av det, som vi gjorde också, är att påminna dig själv "Vad är 

Viktigt? Vad betyder något för mig?" Du kommer ihåg att "Mot flytta" på 
ACT Map. Så att dessa tankar kan vara här. Men kanske de saker vi 
verkligen vill vägleda vad vi gör är de saker som vi verkligen bryr oss om. 
Även om dessa svåra tankar och känslor dyker upp. Hur låter det? 

8:49 Mary Jag ska öva på det. 

HP Härlig. Tack för er vilja att prova detta, och jag ser verkligen fram emot 
att höra hur du får på. 

Mary Tack så mycket. 




