
Foredrag: tankevirus ved Hanne Brorson 18.10.17 

Ulike psykologiske prosesser påvirker hver og en av oss. Vi har et psykologisk immunforsvar 

som skal beskytte oss mot ulike typer belastninger, som sleivete kommentarer, avslag på 

jobbsøknad, sykdom i familien osv. Noen av oss tåler dette bedre enn andre, og noen ganger 

er vi mer svekket og tåler det dårligere. 

Oppmerksomheten er bindeleddet mellom oss selv og verden, det er slik vi henter 

informasjon. Men den er begrenset, vi får ikke med oss alt. 

Hver dag har 95% av oss tanker med depressivt, angstfullt eller tvangspreget innhold. Så 

mange oss har likevel ikke problemer med det i hverdagen sin, fordi det er ulikt hvordan vi 

forholder oss til disse tankene. 

Brorson presenterte noen tankevirus som ønsker å få deg til å tenke negativt/ tro at 

situasjonene er negative. Videre presenterte hun noen psykologiske vitaminer som kan virke 

mot disse tankevirusene: 

 

Tankevirus: 

1. Tankeleserviruset 

Du tenker at du vet hva andre tenker om deg, og at det er negative ting. Du reagerer 

som det er sannheter, og det vil påvirke dine handlinger – om du ikke vet at det er 

tankevirus. 

 

2. Tenk hvis… viruset 

Tenk hvis det og det skjer…  

Dette viruset er en kløpper til å gjøre oss bekymret, da det ofte er negative ting vi 

tenker at kan skje. Og selv om sannsynligheten er veldig liten, tenker vi at det er 

mulig. 

 

3. Vær perfekt viruset 

Hjernen foreslår hele tida hva du skulle gjort bedre, pga et lite med effektivt ord: 

BURDE. 

 

4. Baksnakke- viruset 

Dette viruset får deg til å tro at du ikke er bra nok, til å tvile på deg selv. Forklarer 

ofte ting du får til med at det var flaks, mens det du ikke lykkes med er slik du 

egentlig er, og at det bare er et spørsmål om tid før du blir avlsørt. Dette viruset kan 

f. eks hindre oss i å spørre om noe på et møte, da vi tenker at det sikkert er dumt, og 

at ingen andre lurer på det samme. 

 



5. Verdens navle viruset 

Du tror at noe som skjer ved siden av deg skjer på grunn av deg, at du er i sentrum 

for alles oppmerksomhet på en negativ måte. For eksempel hvis du går forbi to som 

står og snakker og ler, så tror du de ler av deg. Men: ikke alle er opptatt av deg slik du 

er. 

 

Psykologiske vitaminer: 

Hvordan vi forholder oss til tankevirusene har betydning for hvordan de påvirker oss. 

Vitaminer som hjelper mot virusene: 

1. A- vitamin (avsløring) 

3 spor kan avsløre at vi er utsatt for tankevirus: 

 Tanken handler ikke om det som skjer her og nå, men er i fortid eller fremtid 

 Stress. Det utløses en stressreaksjon i kroppen selv om det ikke er noen grunn 

for det i situasjonen du er i her og nå. Kroppen klarer nemlig ikke skille på om 

dette er noe som faktisk skjer nå eller om det er noe du tror vil skje, og 

reagerer likt på dette. 

 Forestillinger (som påvirker selvbildet). Får deg til å tenke at noe som skal skje 

i framtida får du ikke til. Positive og negative minner lagres i ulike nettverk. 

Noen ganger greier vi å legge denne tanken fra oss, andre ganger ikke. 

 

2. D- vitamin (diskusjon) 

Mange situasjoner er flertydelige, og kan tolkes forskjellig. De negative får du ofte 

gratis, mens du må jobbe med å komme på en mer positiv løsning/ virkelighet. 

 

3. A2- vitamin (akseptering) 

Å tenke at man skal prøve å unngå å tenke på noe, gjør at du tenker på det i stedet.  

2 måter å være med tankene sine: 

 Reagere. Lever oss inn i det, med det resultat at kroppen reagerer. Den tror 

det skjer, og reagerer med stress. 

 Observere. Hvis vi ser tanken som en tanke og kan intervjue oss selv om den - 

har jeg hatt den før? Når kommer den? Tid på dagen? Kommer det andre 

tanker sammen med den? Stemmer den? Hvis man greier det vil 

problemløsning og logisk tankegang aktiveres, og stressreaksjon i kroppen vil 

ikke aktiveres, for vi skjønner at det er en tanke og ikke noe som kroppen må 

reagere på her og nå.  

Hvis vi greier å holde den på avstand på denne måten vil ikke tankevirusene kunne plage 

deg! 


