Træd ud af
ANGSTEN
De 7 trin

Vejledning og proces
MINI GUIDE

Bag om Mini-Guiden

I 2008 tog mit liv en drejning, der ændrede
min opfattelse af mig selv helt fundamentalt...
Eksamensforberedelsen var i fuld gang, og jeg var bagud. Afsluttende
eksamen, vælg et relevant emne, noget, som virkelig interesserer dig. Oh
my god, hvem har dog fundet på det!
Det lyder enkelt, det var det ikke for mig. For, hvad nu hvis!. Hvad er
relevant, hvad interesser mig? Hvad tænker de andre? Hvad nu hvis jeg har
misforstået hele opgaven? Hvis, de andre opdager, hvor dum jeg i
virkeligheden er, at jeg ikke passer ind, at jeg ikke er god nok, klog nok...
Krav, der indebærer valg, beslutninger og præstation, har altid været en
udfordring, så længe jeg kan huske. Jeg hadede det. Foran mig lå en stak
bøger. Velvalgt ud fra, hvad jeg troede andre ville bifalde som et godt
eksamensemne. En af bøgerne handlede om panikangst og socialfobi.

"Det er jo mig, de har har skrevet om mig, crazy vildt."
En fagbog om angst, der præcist beskrev, hvordan jeg havde det. Life
changing! Med et forstod jeg, at det jeg kæmpede med indeni, var ANGST.
Beskrivelsen af de fysiske symptomer var spot on. Jeg havde aldrig tænkt, at
jeg var angst, jeg anede det ikke, før jeg læste om det. Jeg var jo bare, som
jeg var. Jeg troede, det var min skyld, at jeg ikke kunne det, jeg gerne ville. At
det var fordi, jeg var svag og ikke passede ind, fordi jeg grundlæggende ikke
var god nok, at jeg bare skulle tage mig sammen og....
Jeg tror på, at bogen landede hos mig, fordi jeg var klar til at møde angsten.
Min eksamensopgave blev banebrydende for mig, mit liv og mit
arbejdsliv.
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Viden om angst blev en øjenåbner for mig.
Jeg lærte tre ting, der har haft afgørende betydning for mit liv
og mit arbejdsliv.
For det første lærte jeg, at det ikke var min skyld, jeg var så angst. Det har
intet med skyld at gøre, det er en forstyrrelse i kommunikationen mellem
hjernen og nervesystemet. Angsten aktiveres i det autonome nervesystem,
der opererer uden for viljens kontrol. Med andre ord, du kan ikke gøre for,
at du er angst, for du kan ikke kontrollere det autonome nervesystem.
Sikke en lettelse. Så glem alt om at tage dig sammen, det virker ikke, det
kræver både vilje og kontrol. Faktisk har det den modsatte effekt på
angsten, det forstærker den.
Jeg lånte flere bøger om angst. Jeg ville vide alt, hvad der var at vide. Oh ja,
perfektionismen stillede STORE krav. En erkendelse, der først kom senere.
Viden om angsten gav indsigt og en forståelse af mig selv, der gav mening.
Min krop var en stor myose, jeg have ondt her, der, allevegne. Trykken for
brystet, kvalme, uvirkelighedfølelse/dissociation... Tankerne var negative,
selvkritiske, katastrofesøgende, hvad nu hvis... Kontrol og forudsigelighed,
livsvigtig, fordi “VERDEN var FARLIG”. Og det havde den altid været, siden jeg
var lille. Viden om de forskellige angsttyper hjalp mig, særligt den
generaliseret angst (GAD) og også panikangst og social fobi - den evige frygt
for at blive kritisk vurderet, udstillet og forladt. Jeg genkendte dem alle tre.
Mit selvværd kendte jeg ikke, fordi angsten havde fyldt det hele, 1001
antenner ude 24/7, for hvad nu hvis... Det giver ikke overskud til én selv.
Der er ikke plads til andre, end de andre, når verden er farlig.
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For det andet lærte jeg, at jeg kunne gøre noget
ved angsten, der var både metoder og strategier...
Jeg kunne lære at træde ud af angsten. Der var en vej, og jeg behøvede ikke
opfinde det hele selv. Andre havde gået vejen før mig, med stor succes. Og
når de kan, så kan jeg også, eller kan jeg?
Jeg indså, at tvivl er en del af processen. Den kommer og går, hånd i hånd
med angsten, som et irriterende, snakkende, dikterende og forstyrrende
familiemedlem, der mangler situationsfornemmelse. Udfordrende, jo tak.
Det er derfor, jeg i dag ofte skriver.
"Lad ikke angsten, ej heller tvivlen, diktere, hvad du kan eller ikke kan."
Som skrevet blev eksamensopgaven startskuddet til et nyt arbejdsliv. Ikke
fra den ene dag til den anden, så hurtigt går det ikke i angstens verden.

Det tredje jeg lærte var...
At det tager tid at lære at træde ud af angsten, særligt når den har været
der gennem mange år. Og for at lykkes var jeg nødt til at kommitte mig. Det
siger næsten sig selv. Hvis du har levet med angsten det meste af dit liv,
forsvinder den ikke bare i løbet af 3-6 måneder. Lad være med at hoppe på
det. Dit selvværd skal også have tid til at komme sig, det skal bygges op og
styrkes. Du vil have mangelfulde, uerfarne selvbeskyttende sociale
færdigheder, en følgevirkning af angstens dikterende adfærd. Det er derfor,
jeg vægter arbejdet med selvværdet og de sociale færdigheder, som en del
af angstbehandlingen.
For børn og unge er processen kortere, de er hurtigere til at lære
de nye færdigheder. Jo før de starter, jo bedre.
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Jeg har altid vidst, jeg ville arbejde med
mennesker. At det blev angsten, der viste vejen,
havde jeg ikke forestillet mig.
I dag hjælper jeg både børn, unge og voksne, med at transformere angst til
indre ro, selvsikkerhed og styrke, så de kan hjælpe sig selv og andre. Jeg har
individuelle forløb og gruppeforløb for unge og voksne... Der er pt. lukket
for gruppeforløb pga Corona.
Læs mere om angstbehandlingen her >>
Jeg hjælper også fagpersoner, så de kan lære at forstå, hjælpe og støtte de
angste børn og unge. Endags-/weekend-/ og virtuelle kurser.
Læs mere om Angst Vejleder kurset her >>
Min beslutning om at lære at træde ud af angsten, er til dags dato, en af de
bedste beslutninger, jeg har taget i mit liv. En beslutning, der er blevet til et
løfte, en mission og en vision, både for mig selv og andre. Formuleret i ord...

Frihed til at være den du er - sammen med andre!

Så hvad består de 7 trin af?
Hvordan udfordrer du angsten, hvor stater du? Det er det, jeg gerne vil
hjælpe dig med. Du har brug for en plan, en struktureret plan, ellers mister
du overblikket undervejs.

Og det er præcis derfor, jeg har lavet denne
Mini-Guide til dig. Lad os komme i gang!
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Introduktion

Når du er landet her og har downloadet
Mini-Guiden, går jeg ud fra, det er fordi, du gerne vil ...
1. Ha' vished, svar, retning, en evidensbaseret plan, der virker.
2. Leve et liv uden angstens forstyrrende indblanden med et
selvværd, der står op for dig, hver gang.
3. Hjælpe dig selv.
4. Hjælpe dit barn, mand, kone, kæreste og deri også dig selv.
Det kan også være du gerne vil hjælpe andre, der er udfordret af angst,
gøre en forskel.
Angsten skal udfordres, det ved de fleste. Hvad mange ikke ved er, hvad
det præcist er, der skal til for at udfordre den.
Det er derfor, jeg har lavet denne Mini-Guide til dig. For at lære at træde ud
af angsten skal du igennem 7 trin. Hvert trin varierer i tid alt efter
angstproblematikker, kompleksitet, omfang, tidsforløb og historik.
Ingen er ens, derfor kan ingen forløb være ens. Når det er sagt, så er der
altid en fast struktur, og den skal følges. Mellem hver session øves de nye
færdigheder. Der kan være en-to uger mellem hver session, dog ikke i
starten, hvor det anbefales at mødes hver uge. Samarbejdet mellem klient
og terapeut skal bygges op. Det er vigtigt, at du (dit barn) føler dig tryg og
har tillid til behandleren. Det overordnede mål er angsthåndtering, at lære
nye færdigheder, nye mestringsstrategier og opbygge mod, selvværd og
styrke de selvbeskyttende færdigheder, så det bliver muligt at deltage i
hverdagens aktiviteter og gøremål. Lær at leve det liv du gerne vil leve, lær
at træde ud af angsten.

Rigtig god fornøjelse Helle Fonager
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Træd ud af angsten
- de 7 trin
VIGTIGE PRINCIPPER I ALLE TRIN:
Lidt af gangen, ofte! Intet Quick Fix, en proces. Langsom
forandring er den bedste forandring. Du kan godt lære det.

1.
HVAD ER
ANGST?
7.
TILBAGEFALD
KEEP GOING

6.
STYRK DIT
SELVVÆRD

2.
UDFORDR
TANKERNE

BØRN
UNGE
VOKSNE

5.
NÅR DET
BLIVER SVÆRT

3.
TRAPPESTIGER
OG SURFING

4.
PLANLÆG
OG UDFØR
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De 7 trin - overblik og proces

Lad os sætte processen i gang >>

Gennemgang af
mine selvbeskyttende
færdigheder.
Lær at sige fra

Plan for de
næste tre
måneder - sæt
nye mål. Plan
for tilbagefald

UGE ?

Viden om angst.
Lav en frygt og
bekymringsliste.
Hvad er jeg
bange for?

UGE 1

UGE 11...

Styrk mit
selvværd.
Checkliste over
alle mine sociale
færdigheder. Øv
selvsikker
adfærd

UGE 9-10

OVERBLIK
OG
PROCES

UGE 7-8

Lær problemløsning&konflikthåndtering, når
angsten gir
følelsesmæssige
dilemmaer

Udford mine
tanker. Lær nye
metoder og
strategier,
realistisk
tænkning mv.

UGE 2-3

UGE 4-5
UGE 6
Eksponering fra let til
svær. It doesn't
matter how slow you
go, as long as you
don't stop

Oversigten er anvisende. Børn og unge har et kortere forløb oftest mellem 8-12 gange.

Trappestiger
- planlæg
min første
eksponering
og lær at
surfe
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TRÆD UD AF ANGSTEN - TRIN 1
Hvad er angst?
Du har brug for at vide, hvad er angst er, helt
grundlæggende. Her sættes processen i gang med
visheden om, at det tager tid at forstå angsten og dens
særlige kendetegn. Det kommer hen ad vejen.

Angst er et normalt psykologisk begreb, der beskriver den stærkeste
følelse, vi har.
Det er en forsvarsstrategi, et beredskab, kamp/flugt/fastfrys, som sikrer
din overlevelse.
Din bedste ven, der altid beskytter dig mod fare og overvældende
oplevelser.
Du skal kunne blive bange og angst, så du kan reagere og handle, når
du har brug for det.
Angsten har brug for at blive realitetstjekket, er der en løve, eller er der
ikke en løve?
Der er mange forskellige typer af angst:
Separationsangst, Agorafobi, Social angst, Enkeltfobi, Panik angst,
Generaliseret angst, Sygdomsangst, OCD, Akut belastningsreaktion, PTSD
og Tilpasningsreaktion.
De fleste er beskrevet i ICD 10 kriterierne for angst. Det er almindeligt at
kunne genkende en eller flere af angsttyperne. Rigtig mange mennesker
lever med en ikke erkendt angstproblematik, fordi de ikke har viden om
angst. Jeg var selv en af de mange. Måske du kan genkende det?
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Start med at lave en frygt og bekymringsliste
Overblikket gør det lettere for dig at identificere hvilke
angsttyper, der matcher dine angstproblematikker.
Skalere angstniveauet fra 1-10, hvor 10 er det værst
tænkelige.

Brainstorm.
I hvilke situationer oplever du angsten?
Hvor og med hvem?
Hvad bekymrer dig?
Skriv alle dine bekymringer ned, tøm hovedet.
Også tilbagevendende negative tanker, det du siger om dig selv, det du
siger om andre...

TRÆD UD AF ANGSTEN - TRIN 2
Udfordr tankerne

Lær Realistisk tænkning og fem andre øvelser.

Metakognitive øvelser:
Associationsøvelsen, vinduesøvelsen og tigerøvelsen.
Selvbeskyttende færdigheder, der styrker dit selvværd:
Lær at identificere negative tanker og lær at ændre negative
tanker til positive, hjælpsomme og konstruktive tanker.
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Udfordr tankerne...
Dette trin er vigtigt og afgørende i forhold til det videre forløb, særligt
eksponeringen. Tanker er styrende og dominerende. De trigger både angst
og lavt selvværd, særligt
1. Hvad nu hvis... tanker.
2. Katastrofetanker.
3. Negative, selvkritiske tanker.
4. Basale antagelser.
5. Negative automatiske tanker.
Det er tankerne, der aktiverer angsten, forstærker den, fastholder den og
vedligeholder den.

TRÆD UD AF ANGSTEN - TRIN 3.
Trappestiger og surfing
Nu skal angsten udfordres, det kræver god
planlægning og selvregulering. Her får du brug for at
lære at surfe. Der er to former for surfing,
bekymringssurfing og følelsessurfing.
Eksponering er det modsatte af undgåelse, her forbereder du dig på, at se
angsten i øjnene. Mange begynder her. Det er som at kæmpe mod
vindmøller, tæt på umuligt. Du skal lige ha lært at realitetstjekke tankerne
først. Gør det, og opnå succes med din eksponering.
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TRÆD UD AF ANGSTEN - TRIN 4
Planlæg og udfør
It doesn't matter how slow you go, as long as you don't
stop.

Der er 9 principper, som er afgørende for en vellykket eksponering. Lær
dem udenad og bliv ved med at eksponere dig selv for det, du frygter, det
du er angst for. Eksponering foregår i virkeligheden, det er her du for alvor
lærer at træde ud af angsten.
1. Øvelserne skal være planlagte og struktureret.
2. Eksponeringen skal foregå gradvist - fra let til svær.
3. Undgå såvidt muligt distraktion og sikkerhedsadfærd.
4. Kæmp ikke i mod angsten, angsten hører med til øvelsen.
5. Bedøm angst-intensiteten under øvelsen (følelsessurfing).
6. Eksponeringen skal gentages tit og ofte.
7. Eksponeringen skal helst fortsætte indtil angstniveauet er faldet til 3 -5
8. Brug de kognitive færdigheder du har lært.
9. Vær forberedt på, at det er ubehageligt.
- det er en del af processen.

Kreativ eksponering - eksperimenter
Hvis du har en forudbestemt antagelse om, at noget vil ske, kan du
udfordre denne antagelse, ved at afprøve den i virkeligheden.
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TRÆD UD AF ANGSTEN - TRIN 5
Når det bliver svært, også følelsesmæssigt
Lær problemløsning og konflikthåndtering. Her er der
fokus på muligheder, genkendelse og håndtering af
følelser. Vi ser bagom angsten for at lære, hvordan den
snyder problemet og hvorfor.

Der arbejdes med problemløsning, følelsesmæssige konflikter, modstand,
forsvar og kommunikation. Der er forskellige tilgange og forskellige
metoder. Der differentieres i forhold til alder og kognition.
Du får trænet dine følelsesmæssige kompetencer, hvilket har en gavnlig
effekt på stressrelateret angst.

TRÆD UD AF ANGSTEN - TRIN 6
Styrk dit selvværd og bliv mere selvsikker.
Selvværd handler om dit forhold til dig. Det omdømme
du har i dig selv. Hvad siger og gør du, når angsten
overtager dit mod til at handle? Anerkender du dig
selv, eller bebrejder du dig selv?
Selvværd handler om at føle værdi som den, du er. Oplevelser af at være
værdsat fremmer selvværdet. Det er ikke en medfødt egenskab, det
udvikles, styrkes og modnes livet igennem, gennem dit sammenspil med
andre. Og her kommer de selvbeskyttende færdigheder i spil.
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Dit selvværd læner sig op ad dine selvbeskyttende
sociale færdigheder.
Der er 19 selvbeskyttende færdigheder. Det er dem du
bruger, når du sætter grænser, siger fra og støtter op
om dig selv og dine personlige rettigheder. Når
angsten har haft råderet gennem mange år, vil de
være fraværende, mangelfulde og uerfarne.
Hvis ikke du kender de selvbeskyttende færdigheder, kan du jo ikke vide,
om de er fraværende, mangelfulde og uerfarne. Stærke og velfungerende
selvbeskyttende strategier styrker dit forhold til dig selv, dine relationer og
dine muligheder for at opnå det, du gerne vil.

TRÆD UD AF ANGSTEN - TRIN 7
Tilbagefald - Trust the proces and keep going.
Livet lader os aldrig være i fred, vi bliver udfordret igen
og igen. Det er sådan, vi lærer, det er sådan, vi udvikler
os livet igennem. Tilbagefald er i angstens verden
naturligt og forventeligt. Det er vigtigt at være
forberedt og beslutte sig for at blive ved.
Falder du 7 gange, rejser du dig 8 gange.. Keep going og sæt nye mål for dig
og dit liv. Det er godt at have en "angstnødpakke" klar, fyldt med øvelser og
strategier, så du hurtigt kan rejse dig igen. Søg hjælp, hvis ikke du selv kan,
jo før jo bedre. Angsten har det med at brede sig, den elsker god plads, og
tager den, når ikke den bliver udfordret. Skab plads til dig selv, lær at
træde ud af angsten.

4

Hvad nu?

Du er nået til vejs ende, du har været igennem
de 7 trin - godt gået og tak. Mit mål er lykkes.
Hvad med dig?
Hvad nu? Hvad er det næste skridt? Du har læst hele Mini-Guiden,
forhåbentlig fordi den har givet dig værdi, merværdi. En indsigt du ikke har
haft før, et struktureret overblik og en plan, som du måske har ledt efter
længe. Dit kommitment, som er den mest værdifulde støtte og opbakning
du har, har ført dig her til.
Hvis du gerne vil arbejde med de 7 trin, vil jeg anbefale, at du ser nærmere
på de tre online kurser, jeg bruger i min daglige praksis.
Jeg står til naturligvis til rådighed for opklarende spørgsmål, ring eller send
en mail, hvis du har brug for mig hjælp. Alt det bedste til dig, med ønsket
om en god dag.
Helle Fonager

Adgang fra PC MAC
TABLET OG MOBIL
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