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Snakk mindre om det!
 

Alle snakker om alt. Overalt. Hele tiden. Er det bra å snakke om alt,
eller bør vi tvert om snakke mindre om det?
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SNAKK MINDRE OM DET

Åpenhet kan kurere ensomhet,
men alt med måte. Snakker du om
bekymringer, kan det også føre til at
du bekymrer deg mer. Psykolog og
forfatter Line Rustberggaards
Snakk mindre om det – seks steg til

Dette er en spesialskrevet kronikk basert på Line
Rustberggaards nye bok, Snakk mindre om det.

Bekymringstriggerne kommer kamuflert som nyheter. De

lyser mot oss i det vi sjekker mobilen eller leser nettaviser på

laptopen. Korona og smittetall er nå avløst av endeløse

oppdateringer om krig, høye strømpriser, stigende renter og

inflasjon. Med fet font angis symptomer du bør følge med på:

Fem sikre tegn på hjerteinfarkt, kreft eller demens. Og

stakkars deg om du har vært på skogstur og blitt bitt av en

flått. Vi er omgitt av triggere: Nyheter som forteller oss at

ulykken lurer rundt neste sving.

Slike triggere kan sette i gang overdreven bekymring, og det

vi bekymrer oss for, deler vi videre med andre. Åpenhet om

psykisk helse har kanskje fått den utilsiktede effekten at vi

tror det hjelper oss å snakke om bekymringene våre. Men

det gjør det ikke.

(Artikkelen fortsetter)

Snakk mindre om bekymringer

Stopp litt, tenker du kanskje nå.

Har vi ikke lært at det er bra med

åpenhet rundt psykisk helse? Jo,

det er det. For all del: Vi bør

snakke om utenforskap,

mobbing, skambelagte tema,

overgrep og krenkelser. Vi bør

snakke om hvordan vi har det;

det kan være livreddende! Men
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mindre bekymring (Frisk forlag) er
for folk som ønsker å bekymre seg
mindre. Boka kan kjøpes her.

det er ikke alt vi bør snakke mer

om. Bekymringer bør vi snakke

mindre om.

Bekymringer er tanker eller forestillinger om hva som kan gå

galt en gang i fremtiden. Det er ikke uvanlig å bekymre seg,

men noen perfeksjonerer denne forestillingsevnen og tyr til

bekymring så snart anledningen byr seg. Når dette tar en

stor del av tankekapasiteten, blir det også raskt det vi

snakker mest om. Kanskje føler vi oss midlertidig beroliget

når vi snakker om det som kan gå galt, men bekymringene

vil raskt komme tilbake.

Hvorfor det ikke hjelper «å snakke om det»

Det er flere grunner til at det ikke hjelper å snakke om

bekymringer.

For det første: Når vi snakker om det, tenker vi også mer på

det. Det vi tenker på, forsterkes i hodene våre. Vi trener opp

hjernen til å gå i de samme tankesporene dersom vi ofte

responderer med bekymring ved ulike triggere.

For det andre: Når vi snakker om det, kan vi også bli urolige.

Hjernen vår er organisert slik at når vi føler noe, får vi

tilgang til tanker med samme følelsesmessige innhold.

Dersom du for eksempel bekymrer deg tilstrekkelig mye for

å gjøre feil, blir du urolig. Da er veien kort til andre tanker du

assosierer med uro. Kanskje bekymrer du deg også for at du

bekymrer deg for mye eller for om helsa skal svikte. Å

snakke om bekymringer kan altså gi næring til flere

bekymringer.

For det tredje: Når vi snakker om det, ønsker vi gjerne at

noen skal fortelle oss at bekymringene ikke slår til. Dermed

fraskriver vi oss ansvaret for å håndtere bekymringen på

egenhånd. Vi blir vant til å lene oss på andre for å ta bort
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bekymringene. Effekten er imidlertid kortvarig, og det vil

ikke gå lang tid før vi gjenopptar bekymringene.

Bekymrer du deg for eksempel for at du ikke å klarer

presentasjonen på jobb, sier kollegaen din at dette kommer

til å gå bra; du har jo holdt spennende foredrag tidligere.

Altså kommer han eller hun med argumenter for at det du

bekymrer deg for ikke kommer til å skje. Å diskutere med

bekymringene har imidlertid begrenset nytteverdi. Ingen

kan love deg at noe ikke kommer til å inntreffe. Enten det

gjelder økonomi, helse, jobb eller relasjoner, er det klart at

ingen kan vite med sikkerhet hva som vil skje. Nøkkelen til å

mestre bekymringer ligger derfor i å la være å fotfølge dem.

La dem heller surre i bakgrunnen mens du lever livet slik du

ville gjort dersom du ikke bekymret deg så mye.

Vi har et valg

Hva kan vi gjøre i stedet for å snakke om det? Det starter

med å vite at vi har et valg.  

Vi kan rett og slett velge å snakke om noe annet. Snakk om

noe eller noen som gjør deg glad, det du er takknemlig for,

ferdigheter du har lært deg, lidenskaper eller drømmer som

du med innsats kan realisere. Snakk gjerne mer om hvordan

du egentlig har det akkurat nå. Denne typen åpenhet er et

ubetinget gode.

Vi kan også velge hvordan vi responderer på triggerne. La

oss si at du legger ut et innlegg på sosiale medier, og få leser

eller liker innlegget ditt. Da kan du enten bekymre deg for at

det du publiserte var dumt og at ingen egentlig liker deg,

eller du kan tenke «Shit happens, jeg kan ikke alltid skrive

fortreffelig. Folk som kjenner meg, liker meg uansett. Dette

trenger jeg ikke å tenke videre på.»

Når bekymringene lusker bak pannebrasken, kan vi vennlig,

men bestemt, be dem om å komme tilbake til en annen tid.

Eller vi kan stille oss selv spørsmålet: Hjelper det meg å
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snakke mer om dette nå? Kanskje er det noe annet jeg heller

bør gjøre?


