
Er du en bulldozer, der skubber dig gennem livet, 
reagerer på alt, hvad der kommer til dig, klar til kæmpe 
når som helst?
Eller føler du dig som en bange kat, bange for
livet og ønsker, at du kunne løbe væk og gemme dig fra 
stress?
Eller måske er du en, der bliver modløs og lammet, når 
det går galt og ikke ved hvad du skal gøre?
Eller er du en af de heldige mennesker, der har
"knækket koden" og er i stand til at håndtere 
størstedelen af livets succeser og tilbageslag med 
harmoni og balance?
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STRESS TEST

Kæmpe, flygte eller "fryse" er vores måde at håndtere farer på, og det har sikret vores 
overlevelse gennem hele vores udvikling. Selvom vi sjældent har grunde til at 
kæmpe, løbe eller "fryse" i vores tid, bruger mange af os desværre en 
unødvendig mængde af vores energi på at kæmpe med livet, forsøge at undslippe 
det eller give op, når udfordringer føles overvældende. Find ud af hvad du gør du? Tag 
vores stresstest for at finde ud af det.



1DE
L

Mens du svarer på de 30 udsagn nedenfor, skal du vælge den mulighed, der bedst beskriver din måde at håndtere situationer du 
møder i din hverdag på. Det er din oplevelse af, hvordan du handler og reagerer, der skal diktere, hvordan du udfylder formularen, 
intet andet. Vær ærlig i dine svar. Hvis du har en tendens til at være overdreven kritisk over for dig selv, så lad være med at 
tage testen, hvis du har en "dårlig dag". Er udsagnene for mange eller modstridende på et spørgsmål? Hvis ja, vælg den eller de 
muligheder, der passer bedst til dig. Alle spørgsmål refererer til de seneste seks måneder.
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Hjernen er i  overdrive, svært at slappe af, oplever tidspres, 
ting skal ske, "hurtigt men forkert"

Ønsker at nå mål hurtigt, utålmodig, sjældent tilfreds, lever i 
fremtiden,overambitiøs/præstere,

På udkig efter adrenalinkick, ser bort fra og/eller misbruger min 
krop,gør  ting  i  sidste  øjeblik/"Jegskalbare..."

Hård/kritisk/fordømmende over for mig selv/andre, 
overreagerer, irritabel, aggressiv,”kort lunte”

Besvær med at tilpasse sig/samarbejde, ved bedst, starter/
kommer ind  i  konflikter,"god  offensiv  er  det  bedste  forsvar"

Svært ved at forstå andre, føle sig misforstået, svært ved at føle 
empati

Irriteret over ting, jeg ikke kan kontrollere, kæmper imod/har 
svært ved at acceptere, hvad der sker

Skal have ret i diskussioner/påståelig/skal have det sidste ord, 
svært  ved  at  skifte  mening/stædig

Taler mere/lytte mindre, tale højt/”højt i munden”, afbryder 
andre, fokusere på mig selv

Livet er en kamp op ad bakke, alene er stærk, svært ved at tage 
imod  hjælp/ros,svært  ved  at  tage  imod  kritik

FLUGT
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11 Misbrugsproblemer (nikotin, motion, sukker, alkohol, stoffer, gambling, 
arbejde, tv, "at være høj", sex, sociale medier osv.)

Tvangstanker/skal gøre tingene i en bestemt rækkefølge, 
perfektionistisk/pedant/overanstrengende

Uærlig over for mig selv/andre, fortæller "hvide løgne", kan ikke 
klare at se sandheden i øjnene, svært ved at stole på andre

Undgå konflikter, tør ikke tage meget plads,stille, asocial, lille/svag 
stemme

Bange for at dumme mig selv/begå fejl, svært ved at tage det første skridt 
tilat tilgive, sværtvedat indrømmefejl

Bange for at være alene, bange for at blive forladt/forlade, kan 
ikke lide at være i stilhed

Fokuser på problemer, bekymre dig om, at forskellige dårlige ting 
vil ske/tænker i form af katastrofer

Benægtelse, bebrejde andre/det er andres skyld, føler dig uheldig, 
taler dårligt om andre

Behov for opmærksomhed/at blive set/hørt/anerkendt, 
godkendelses søgende behov

På farten, føler dig jagtet, humor/positiv tænkning brugt som 
forsvar mod svære sager
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Tilbageslag forårsager tab af motivation/giver op/bliver 
uarbejdsdygtig

Svært ved at planlægge/strukturere/fokusere/koncentrere sig, 
svært ved at træffe beslutninger, tøve/udsætte

Kan ikke påvirke hvad der sker, lader andre sætte min 
dagsorden, let påvirket/utryg/afhængig

Svært ved at håndtere forandringer, svært ved at klare sig, 
når noget trist/hårdt/uventet opstår

Føler dig hjælpeløs/nedslået/deprimeret, fokuser på 
situationer i fortiden/lever i fortiden

Daglige gøremål føles overvældende/meningsløse, daglige 
gøremål forårsager stress/uro

Lav selvtillid/selvværd, absorber kritik som en svamp, 
dørmåtte, afhængig af at føle sig sikker

For krævende, selvkritisk, selvdestruktiv, skam/skyld når fejl 
opstår, "alt er min skyld"

Dvæler ved uløste problemer og konflikter, fokusere på de 
ting, jeg ikke vil have, "navlebeskuene"

Føler dig uretfærdig behandlet, offer for 
omstændighederne, spiller offerkortet
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KAMP - Bulldozeren. En kampscore på mere end 30 indikerer, at du har en tendens til at håndtere livets 
begivenheder med megen kraft og energi. Mennesker omkring dig kan opleve dig som påtrængende, 
konfliktsøgende og svær. Andre mennesker har ikke tillid til dig, da de ikke føler, at du lytter til eller er til stede for 
dem. Du ville have gavn af at lære at låse turboen og oftere at sætte farten ned. Det vil hjælpe dig med at 
reflektere over og integrere, hvad der foregår, og tage dig fra tunnelsyn til vidvinkel, og dermed få viden og 
erfaring. Du bliver også bedre til at sætte dig ind i andre menneskers situationer for at forstå dem bedre og 
blive mere empatisk

FLUGT - Skræmt Kat. En flight-score over 30 indikerer, at du er følelsesmæssigt umoden og har nogle 
ubearbejdede følelser og traumer. Frygt, angst og ubearbejdet sorg og tab styrer en stor del af dit liv og skaber 
grundlag for forskellige former for afhængighed og et behov for at blive set og anerkendt. Du ville have gavn af at 
lære at anerkende dig selv og turde blive i svære situationer lidt længere, så du forhåbentlig opdager, at det 
faktisk ikke er så slemt. Det giver dig bedre kontakt med dine følelser, hvilket gør det lettere at forstå, hvem du 
er, og hvad der betyder noget for dig. Du bliver mere ansvarlig og kan se din anpart i det der sker i dit liv, lige nu.

FRYSE - Lammet. En fryse-score, der overstiger 30, indikerer, at du har tendens til at blive 
overvældet af de udfordringer, du står over for. Det kan skabe en indre stress over ikke at være god nok 
og kan få dig til at føle dig lammet, så det bliver svært at håndtere forandringer, og du kan blive 
opfattet som usikker og krævende. Frysetilstanden er den sidste livline vi vender os imod, når vi har brugt 
for lang tid på kamp og flugt, derfor kan vejen tilbage være lidt længere. Du vil med fordel sænke dine 
forventninger og udstyre dig selv med tålmodighed. Prøv at acceptere din situation og brug tid på bare at 
være i nuet, så din krop og dit sind kan begynde at helbrede og komme sig.

BALANCE - Harmoni. En samlet score på mindre end 70 indikerer, at du er afbalanceret og i høj grad 
oplever harmoni. Selvom det nogle gange går op og ned for dig, ligesom det gør for alle andre, er besøgene i 
"kælderen" ikke så dybe og varer heller ikke så længe. Du forstår betydningen af sætningen "Det er ikke, 
hvad der sker med dig, men hvordan du reagerer på det, der betyder noget." Man ser ikke livets udfordringer 
som noget man skal kæmpe med, for enhver pris, eller løbe væk fra så hurtigt man kan, men som en 
mulighed/lærer man har tiltrukket sig i sit liv for at vokse og udvide sig som menneske.

UDFORDRING - 7 dage. Hvilket af de 30 udsagn gav dig den højeste score? Hvilke måder at handle og reagere 
på vil du gerne ændre? Vælg én ting, du vil ændre, og prøv i 7 dage at handle/reagere på en modsat måde af, 
hvordan du plejer at handle/reagere. Hvis du tjekker din Facebook 50 gange om dagen, må du kun logge på én 
gang hver anden dag. Hvis du altid kommer for sent, kan det være en god idé at tage af sted en halv time før 
tid. Hvis du ofte udsætter ting, vil du måske prøve at gøre tingene med det samme i stedet osv. Hvis du 
indstiller dig på og forpligter dig til udfordringen, kan du blive meget overrasket over, hvor meget du kan 
ændre på bare en uge .

Minimumsantallet af point på hver sektion er 10, mens det maksimale antal point er 50. Minimumsscore for den fulde prøve er 30 og 
maksimum er 150. Jo højere score, jo oftere håndterer du begivenheder i din hverdag gennem at kæmpe, flygter fra dem eller simpelthen 
giver op. Hvad ligger der bag denne adfærd? Hvad er det, der får dig til at handle og reagere på en bestemt måde? Er det muligt at reagere 
anderledes? Ja absolut! Det er ikke hugget i sten – det er muligt at ændre

Har du brug for 
en Stress Coach til 

at hjælpe dig 
videre - så er du 

velkommen til at 
ringe eller skrive 
og få en gratis og 

uforpligtende 
snak

https://www.mindyourhealth.dk/stresscoaching/



