
 
 
 

Forstå misforståelser  

– et foredrag om Mentalisering i praksis 

Med Thomas Dybro  

www.ThomasDybro.dk  thomas@thomasdybro.dk  

Book en uforpligtende samtale hvis dig eller dit TEAM ønsker: 

• Et foredrag 
• En workshop om persontyper (enneagrammet) 
• En workshop om hukommelsestræning 
• En dag med teamudvikling/teambuilding  
• Coaching  

TV dokumentarer med Thomas Dybro: 

• DR2: 7 ting du skal vide inden du dør 
• TV2 PLAY: Dagen, der forandrede mit liv 

Podcast med Thomas Dybro: 

HÅB – styrket ud af krisen 

- Find den på Spotify, Apple podcast mm.  

Videoer med inspiration til personlig udvikling: 
 
På Facebook siden: Styrket ud af krisen - med Thomas Dybro 

Foredrag med Thomas Dybro: Se beskrivelser nederst 

• Forstå misforståelser – mentalisering i praksis 
• Styrket ud af krisen 

Foredrag til teenagere: 

• Vær kaptajn i dit eget liv 
• Workshop i hukommelsestræning 

 



 
 
 

Mentalisering er...  

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

 
At se dig selv udefra og at se andre indefra 
 

“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.  

 

Mentalisering handler om at blive bevidst om egne og andres:  

Behov, følelser, tanker, fokus, motivation, grunde  

 

Vær nysgerrig og ikke dømmende.  

 

Where focus goes – energy flows  

 
 
Relationen er vigtigere end frustrationen.  



 
 
 

 

Din Mentaliseringsevne gør...  

Lavt niveau:  

• Mere ego, rigid, stædig, kontrollerende, dramatisk, flyvsk, arrogant, dominerende. Fejler i 
Teamwork og destruerer relationer og processeer.  

Højt niveau:  

• Smidig, empatisk, omsorgsfuld, humoristisk, nem at omgås, dit sande jeg. Bedre til at 
samarbejde, forhandle og opnå resultater.  

Mentalisering er en mental muskel 
• Træn den – også når det er svært – når andre slet ikke gør det! 
• Jo mere intense følelser – jo mindre kan vi mentalisere.  
• Øv dig i at gøre det på hele stigen.  
• Det er nemt i fredstid hvor der er ro på. Det er svært i stressede arbejdssituationer, og især 

når der er en konflikt.  
 



 
 
 

10 bud til mentalisering  
1. Skab 3-1 hver dag  (positive følelser)   

 
2. Øjeblikke i øjeblikkene   

 
3. Vær taknemmelig  

 
4. Træn nærvær   

 
5. Bryd mønstret  

 
6. Scor hver dag 

 
7. Kravl op af stigen   

 
8. Tro på den gode Intention  

 
9. Puds brillerne      

 
10. Bevidste betydninger - Hvad kunne det ellers betyde?   

 

 

5 trin til at optimere din mentaliseringsevne  
1. Skab ro i og omkring dig  

Ned i tempo, træk vejret  

2. Se dig selv udefra:  

Mit kropssprog, tone, tempo, volumen, mit fokus  

3. Vær mere interesseret end interessant  

Accepter at vi er forskellige. Stil spørgsmål til især:  

Behov, følelser, tanker, fokus, motivation, grunde  

 

 



 
 
 

4. Forsøg at forstå den anden:  

Er det en person der er meget i sit hoved/krop/følelse? 

Hvor er den anden på stigen? 

Respekt for andres ømme punkter. 

5. Forsøg at blive forstået:  

Del ærligt, giv noget af dig selv.   

 

 

 

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.  

’Betydningen’ påvirker vores tanker og følelser.  

Thomas Dybros bog:  
 

 

 
 
Udgivet i 2018.  
 

Bogen kombinerer teori om kommunikation og positivitet med mine personlige 
oplevelser. 

I juli 2012 blev jeg ramt af en lavine under bjergbestigning på Mont Blanc. Det var den 
mest katastrofale ulykke i området i 30 år. 

Takket være POST TRAUMATISK VÆKST – PTV, kom jeg styrket ud af krisen. 

Farvel til firbenet



 
 
 

Det optimale værktøj til at møde andre mennesker i en ligeværdig dialog er 
MENTALISERING. 

PTV og mentalisering er de to gennemgående værktøjer i bogen. 

 
Bestil den på www.thomasdybro.dk enten i fysisk udgave eller som E-bog.  
  
 
Litteratur: 
 

• Mentaliseringsguiden af Janne Østergaard Hagelquist 
• Mentalisering i mødet med udsatte børn af Janne Østergaard Hagelquist 
• Mentalisering i klinisk praksis af Peter Fonagy  
• Følelserne intelligens af Daniel Goleman 
• Positivitet af Barbara L. Fredrickson 
• Flourish af Martin Seligman 
• De fem dysfunktioner i et Team af Patrick Lencioni 
• At tænke hurtigt og langsomt af Daniel Kahneman 
• Farvel til firbenet af Thomas Dybro 

 
• Eksperter: 
• Peter Fonagy 
• Janne Østergaard Hagelquist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foredrag med Thomas Dybro – beskrivelser: 



 
 
 

 

FORSTÅ MISFORSTÅELSER  
- med Thomas Dybro, d. 30. juni kl. 19.30 

Thomas Dybro lærer dig om mentalisering, som øger din selvbevidsthed og evne til at se andres 

perspektiv. Mentalisering er din evne til at møde andre mennesker med indfølingsevne, 

rummelighed og samtidig være i stand til at forstå dine egne behov, tankemønstre og dybere 

motivation.  

 

Forbedret mentalisering på 
arbejdspladsen giver: 
• Øget empati og imødekommenhed 

• Ligeværdig dialog   

• Større fælles forståelse 

• Et mere tillidsfuldt bånd mellem kollegaer 

• Færre misforståelser 

• Mere rummelighed 

• Skarpere konflikthåndtering 

  

Thomas sørger for, at du går fra 
foredraget med: 
• Konkret viden og motivation til udvikling 

• Håndgribelige værktøjer, der virker i dagligdagen 

• Inspiration til en selvvalgt positiv transformation   

 

Thomas Dybro faciliterer foredrag, teamudvikling og workshops. Han har arbejdet med udsatte 
unge og underviser i gidseloverlevelse i Forsvaret. Han faciliterer Camps for teenagere gennem 
TrueNorth med personlig udvikling og sociale kompetencer som fokusområder. 

Thomas var med i en bjergulykke i 2012, hvor 25 bjergbestigere blev ramt af en lavine. 9 omkom 

den dag, og det blev en skelsættende oplevelse for Thomas, som gav ham et drive på at komme ud 

med sit budskab: De nære betyder alt.  
 

Thomas’ foredrag er engagerende og bygget op omkring personlige historier, metaforer og 

genkendelige hverdagstrivialiteter. Værktøjerne er funderet i litteraturen om mentalisering, 

følelsernes intelligens og den positive psykologi.  
 
I november 2018 udkom Thomas’ bog ’Farvel til firbenet’, som er spækket med værktøjer til at 
håndtere hverdagens pres, optimere sin kommunikation og sin mentalitet. Bogen sælges på tilbud 
til 150 kr. på dagen.  
Se mere info, referencer og gratis inspiration på www.ThomasDybro.dk   



 
 
  

Foredrag: Styrket ud af krisen 
Thomas Dybro har selv oplevet posttraumatisk vækst – PTV. 

Det er et fænomen der er blevet forsket i siden 90’erne. 

PTV tilbyder en mening i det meningsløse, en chance for også at få øje på alle de positive aspekter 

ved at have været gennem forfærdelige omstændigheder. 

9 ud af 10 kan opleve positive elementer efter en oplevet krise eller katastrofe. Det kan f.eks. være 

en ny oplevelse af personlig styrke, dybere og mere intime relationer, større mening med livet, 

skarpere prioritering, og især forøget taknemmelighed og værdsættelse. 

Baggrund 

Den 12. juli 2012 tog Thomas Dybro ned for at bestige Mont Blanc. Midt om natten blev Thomas 

og 24 andre ramt af en lavine, og de blev blæst 250 meter ned af bjerget i nærmest frit fald. 

9 omkom. 

Thomas har formået at vende den traumatiske oplevelse til en styrke. 

Vi bliver alle ramt af laviner, i form af dødsfald, sygdom, nedskæring, skilsmisse osv.  

Hvordan håndterer du livets laviner? Hvad kan du gøre for at komme styrket ud af krisen? 

Gennem coaching af klienter og teamudvikling har Thomas udviklet sine egne værktøjer til at 

optimere positivitet, trivsel og kommunikation.  

 
Foredraget 

Alt er i udvikling eller afvikling. Der findes ikke status quo. Vi kommer enten tættere på hinanden 
eller skaber afstand. Det eneste der er stabilt, er at vi lever i en verden som konstant forandres. 

Thomas har selv været gennem en transformation. Brug hans indre rejse som en inspiration til at 
ændre vigtige ting i dit liv eller i dit TEAM. 

Thomas underholder med selvironiske historier samt redskaber fra litteraturen om PTV, 
Mentalisering, følelsernes intelligens og den positive psykologi. 
 
Foredraget giver jer… 

• Værtøjer til at øge daglig trivsel og positivitet  
• En metode til at bruge en krise konstruktivt 
• Konkrete redskaber, du kan anvende i din dagligdag 

 
Se mere info, referencer og gratis inspiration på www.ThomasDybro.dk      


