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x Jeg har vænnet mig til at høre stemmer. Jeg ved at de 
er en del af min sygdom og det har jeg efterhånden 
accepteret. Når de kommer om aftenen så lytter jeg 
roligt til dem. Jeg ved at det er et spørgsmål om tid og 
så forsvinder de. 

x Jeg fokuserer på mit åndedræt; trækker vejret stille 
og roligt, ind og ud! 

x Jeg undersøger om det jeg har, er en 
synshallucination. 

x Tænder for radioen og lytter til musik. 
x Fortsætter med det jeg er i gang med.  Jeg vil ikke 

overgive mig til stemmerne. Når jeg holder fast i mine 
planlagte aktiviteter, forsvinder stemmerne til sidst. 

x Når jeg har hallucinationer hjælper det mig at komme 
ud, altså væk hjemmefra. Jeg går tur med min hund. 
Og jeg bruger hunden til at tjekke om noget er 
virkeligt eller bare noget jeg forestiller mig. Hvis 
hunden ikke reagerer, så ved jeg at jeg hallucinerer!  

x Og det samme gør jeg, bare med andre mennesker; 
hvis de ikke reagerer, så ved jeg at det er noget der 
kun foregår inde i mit hoved. 

x Hvis stemmerne bliver meget kritiske, så tager jeg mig 
en lur og så har jeg det bedre, når jeg vågner igen. 

x Jeg vælger at lytte til stemmerne, måske siger de 
noget fornuftigt! 

x Jeg anerkender, at det jeg har, er en hallucination og 
så generer oplevelsen mig ikke så meget! 

 



 

x Jeg blokerer for mine vrangforestillinger. Siger ”stop” 
inden i mig selv, og at det er noget, jeg forestiller mig. 

x Jeg forholder mig roligt. Jeg ved, at de forsvinder efter et 
stykke tid. 

x Det er vigtigt for mig at anerkende, at det, jeg oplever, er 
en vrangforestilling, for så kan jeg arbejde med den. 

x Kend dine symptomer og så er du forberedt på, hvad der 
kommer! 

x Jeg tænker på min skizofrenisygdom som en virus på min 
computer. Jeg har brug for et antivirusprogram for at få 
øje på mine symptomer. 

x Kend dig selv; hvad du står for, hvilke værdier du har. Så 
kan du bedre afvise vrangforestillinger, som er 
fremmede for din person. 

x Jeg søger tryghed hos dem jeg kender; mine pårørende, 
venner og professionelle hjælpere. 

x Når jeg bliver paranoid, så siger jeg til mig selv, at jeg er 
god nok! Så god en fyr som alle andre! 

 



 

x Lad være med at sove om dagen. 
x Jeg tager pænt tøj på. Så tænker jeg mere positivt om 

mig selv. 
x Min forpligtelse overfor min hund hjælper mig til at 

komme i gang med dagen. 
x Frisk luft og motion. 
x Jeg har lavet om på mine rutiner. Der er noget, jeg 

simpelthen bare ikke kan tage mig sammen til om 
morgenen, som for eksempel at tage brusebad og børste 
tænker, så dem har jeg udsat til om eftermiddagen. 

x Jeg deler dagens opgaver op, sætter delmål for mig selv 
og skriver det ned, jeg skal gøre. 

x Ros dig selv for det du gennemfører og lad være med at 
”spanke” dig selv for det, du ikke klarer! 

x Skriv dine sejre ned – også selvom de er små. 
x Jeg fører statistik over mine sejre og fremskridt og 

holder øje med, hvordan det går med mig på den måde. 
x Vær aldrig for stolt til at tage imod den hjælp, du bliver 

tilbudt, og hvis du kan, så spørg om den! 
x Jeg trøster mig selv; kom nu - op med dig, kom nu i gang, 

det skal nok gå! 
x Ha’ en aftale; det er meget nemmere for mig at komme 

op og i gang, hvis jeg har en aftale. 
x Vær praktisk. Hvis du ikke orker at tage din opvask, så 

køb en opvaskemaskine. Hvis du ikke orker at vaske dit 
hår, så brug tørshampoo. 

 



 

x Jeg beskæftiger mig- på den måde undgår jeg at blive 
trist. 

x Jeg ser en god film, lytter til musik, som jeg kan li´. 
x Jeg har lært mig selv at sætte pris på de små, gode 

forskelle i mit liv. 
x Det trøster mig at vide, at jeg får det bedre igen. 
x Det hjælper mig, at mine venner og pårørende 

opmuntrer mig. 
x Tænk positivt – din optimisme har behov for næring. 
x Hvis du har tendens til stemningsudsving, så sørg for at 

omgive dig med fornuftsprægede mennesker. 
x Det betyder meget for mig, at mine nærmeste venner og 

pårørende ikke går i panik, når jeg er tæt på at opgive og 
får tanker om at tage mit eget liv. 

x Og derfor er det godt for mig at have en kriseplan, hvis 
det hele skrider for mig – sådan en plan for, hvem der 
gør hvad! 

x Jeg prøver at lade være med at have for ondt af mig 
selv… Selvom det er noget lort, at jeg har mistet nogle 
vigtige ungdomsår til skizofreni-sygdommen. 

 



 

x De mennesker, som betyder noget for mig, ved godt, at 
jeg ind imellem kan være irritabel. 

x Ring og sig undskyld bagefter! 

x Der var engang, hvor jeg var usikker på mig selv. Nu øver 
jeg mig på at være assertiv og give udtryk for min vrede 
på en ordentlig måde. 

x Jeg passer på mig selv ved at trække mig tilbage fra 
andre mennesker i et stykke tid. 

x Når jeg bliver irritabel, så ved jeg, at jeg er stresset og 
bør arbejde mindre. 

x Der er en side af mig, som jeg kalder for ”min indre 
kritiker”, men jeg øver mig på ikke at dømme mig selv så 
hårdt. 

x Tilgiv dig selv og lad være med at dyrke skyldfølelsen. 

x Jeg bestræber mig på at blive bedre til at opmuntre og 
trøste mig selv. 

x For mig er det utrolig vigtig at kunne mærke mine 
følelser – også selvom det betyder, at jeg ind imellem er 
trist. Ikke at kunne mærke mine følelser er et tegn på 
forværring af mit psykiske helbred. 

 



 

x Skriv det op, som er vigtigt at huske. 
x Motion; at løfte vægte og køre på min 

motionscykel hjælper mig til at tænke klart. 
x Jeg har trænet mig selv til at tænke positivt, fordi 

jeg har en oplevelse af, at mine tanker overføres 
til andre mennesker. 

x Hvis jeg ikke kan koncentrere mig, udsætter jeg 
det, jeg havde planlagt at gøre og forpligter mig 
selv til at gøre det senere ved at skrive det ned i 
min kalender. 

x Hvis jeg ikke kan koncentrere mig om en bestemt 
aktivitet, så skifter jeg til en anden i et stykke tid 
og vender senere tilbage til det, jeg var i gang 
med. 
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