Mentalisering
Med Thomas Dybro

Mentalisering er…
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Kommunikation, samarbejde og fællesskab
Have sind på sinde
Se sig selv udefra og den og den anden indefra
Have fokus på mentale tilstande hos sig selv og den anden
Er at forstå misforståelser
At se bag om adfærd
Gå op i at have en ligeværdig dialog
Forstå egne og andres tilstande

“When I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man
around. But when I got to be 21, I was astonished at how much the old man had learned in
seven years.”
Mark Twain

Når den ene person i relationen forandrer sig, kan
relationen ikke forblive den samme
Bryd mønstret!

Bryd monstret!

Thomas Dybro
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Facilitator på TrueNorth
Master i Enneagram
Udsatte unge
Videoer med inspiration til personlig udvikling på Facebook: EvolutionEvents
Instagram: thomas.dybro

Din Mentaliseringsevne gør…
Lavt niveau:
u Mere ego, rigid, stædig, kontrollerende, dramatisk, flyvsk, arrogant, dominerende. Fejler i
Teamwork og destruerer relationer og processeer.
Højt niveau:
u Smidig, empatisk, omsorgsfuld, humoristisk, nem at omgås, dit sande jeg. Bedre til at
samarbejde, forhandle og opnå resultater.

5 bud til mentalisering
u Tro på den gode intention
u Vær bevidst om min tilstand, gennem STIGEN, og:
Behov, følelser, tanker, fokus, motivation, grunde
u Bevidsthed i mødet med andre
u Vær nysgerrig og ikke dømmende
u Skru op for din empati

5 trin til at optimere din mentaliseringsevne
1. Skab ro i og omkring dig
u Ned i tempo, træk vejret
2. Se dig selv udefra:
u Mit kropssprog, tone, tempo, volumen, mit fokus
3. Vær mere interesseret end interessant
u Accepter at vi er forskellige
u Stil spørgsmål:
Behov, følelser, tanker, fokus, motivation, grunde
4. Forsøg at forstå den anden:
u Er det en person der er meget i sit hoved/krop/følelser
u Hvor er den anden på stigen
u Respekt for andres ømme punkter – popcorn
5. Forsøg at bliv forstået:
u Del ærligt, giv noget af dig selv

Indlevelsesevnen trænes med…
Fagligt og personligt:
u Kollegaer
u Borgere
u Pårørende
Personligt:
u Bagland

Oplevelse + betydning = følelse
Vi kan ikke kontrollere alt hvad der sker i vores liv, eller
vores følelser og tanker.
Men vi har altid muligheden for at droppe autopiloten,
vågne op, og tage styringen over den betydning vi
tillægger episoder/oplevelser/erfaringer.
Hvilket påvirker vores tanker og følelser.
Team synergi
u Op på kommandobroen
u Fyld + på kontoen hver gang
u Hvem vil jeg være

Where focus goes – energy flows
Overlevelse VS Mentalisering
Brandslukning VS borgerværdi og trivsel

Fejler du at planlægge
– så planlægger du at fejle
u Fælles og individuel refleksion
u Fagligt og personligt
u Hjerne og hjerte helhed

Vi er her for at trives og gøre en forskel
Hvor batter min indsats mest?
Du har et arbejde, hvor du gør en kæmpe forskel hver
dag. Få det meste ud af dagen, lev med taknemmelighed
og passion. Gør dit bedste. Vær en inspiration for andre.
Pas på dig selv. Nyd livet.
Tak ;-)

