
 

 

 

 

 

 

 

 

Op 

igen! 

 

Tine Bay - Hjernetræner, 

Forfatter & Foredragsholder. 

Tine blev offer for en gaseksplosion, som gav 

hende voldsomme forbrændinger på 

størstedelen af underkroppen. 

 

"Da jeg lå alene i hospitalsengen, med store 

smerter og langt væk fra min familie, blev 

Instagram en stor trøst. 

 

Instagram var vågen om natten, ligesom mig..." 



Find 
glæden 
og så 
dyrk den. 

Jeg har jeg nok altid været meget bramfri på de 

sociale medier, altså jeg har nok bare været den 

jeg er og ikke prøvet at lade som om. 

Jeg har også forsøgt altid at lægge uredigerede 

ting på min medier og det har egentlig ikke ændret 

sig så meget efter min ulykke, bortset fra at det er 

jo kom lidt tættere på og blev meget 

udspecificeret. De sociale medier blev en kæmpe 

hjælp undervejs i den tid jeg var indlagt. 

 
Jeg lå på hospitalet i 50 dage og jeg var ret alene. 

Familien var langt væk, og da var det da rart at 

have mine sociale medier, fordi de var altid vågne 

også om natten, når jeg lå vågen. 

 
Det var en kæmpe trøst, at jeg kunne dele mine 

tanker, min frygt og mine oplevelser. Det gav mig 

følelsen af at være forbundet. 

 
Jeg fandt ret hurtigt ud af at jeg ville bruge mine 

sociale medier ret meget under indlæggelsen, og 

jeg havde svært ved at sortere i det jeg lagde ud. 

Den måde jeg håndterede det, var at advare om at 

der ville komme billeder, som var ret barske at se 

på og ja, jeg kommer nok også til at græde ind i 

mellem, så folk fik en chance for at sætte mig på 

”pause”, hvis det blev for meget for dem. 

 
Beskeden lød; Den næste periode kommer jeg til at 

bruge det her medie til at få luft, og du velkommen 

til at følge med, men hvis de bliver for meget, så 

hop af og så ses vi igen om nogle måneder. 

Jeg kan huske at det var grænseoverskridende at 

skrive det ud, men jeg var bare nødt til det, jeg 

havde ikke det mentale overskud til at lave 

sondringen imellem hvornår er noget er ”for 

meget”. 

 
Det kunne jeg simpelthen ikke på det tidspunkt, 

men så i takt med at jeg har fundet et overskud 

igen, er det jo klart at jeg sorterer meget mere i 

hvad jeg lægger ud og nogle gange, går det næsten 

i den anden grøft. Mit overjeg tager over, så jeg 

lægger mindre og mindre ud, fordi jeg tænker 

nemlig hvad formålet er. Hvad er mit budskab? 



 

 

PLUDSELIG VAR JEG ANDERLEDES – 

NOGET VAR GÅET I STYKKER I MIG. 

 
Jeg kunne ikke genkende det nye, der var flyttet ind i mig og i starten der kæmpede jeg voldsomt imod det og 

nægtede at tale om det. 

Jeg brugte lang tid på faktisk at erkende, at det her går ikke væk. Det er blevet en del af mig, og der er revner i 

mig. 

 
Jeg har aldrig brugt så meget krudt på at spekulere over, om jeg er tilfreds med min krop eller ej, og pludselig 

skulle jeg se på mig selv på en anden måde. 

 
Jeg har været altid haft en grundstemning af tilfredshed, og da jeg så pludselig var udstyret med forbrændte 

ben, tog jeg mig selv i at dække benene til hvis der kom nogen på besøg og altid sørge for at dække benene til, 

hvis jeg skulle ud, under dække af at de jo ikke kan tåle at få sol. 

 
Jeg har tvunget mig selv til og gå i spa med bare ben, for at lave en form for mental træning, og vænne mig til 

tanken at folk vil kigge på mine ben. 

 
Det er jo forståeligt nok at folk kigger på mine ben. Det handler jo ikke om med mig personligt. Det handler jo 

bare om at mennesker er nysgerrige og det behøver ikke at styre mig. 

Jeg kan jo ikke styre alle andre, jeg kan kun styre mig selv og mine ben ser ud, som mine ben nu engang ser ud. 

 
I stedet for at være irriteret eller ked af det, over hvordan de ser ud og hvad de kan, eller ikke kan nu, så vender 

jeg det om og er meget taknemmelig over alt det de har klaret, og at de kan så meget som de kan. til trods for alt 

det de har været igennem. 

 

Bevidst eller ubevidst, vælger vi hvem vi spejler os i på de sociale medier. 

 

Og det er en af de store udfordringer at være bevidst om, at hver gang vi åbner for vores "feed", er det vores 

eget verdensbillede, som vi bliver præsenteret for. 

 
Det er jo ikke, som med nyhederne på TV, hvor nogle andre har tilrettelagt hvad vi skal se. SoMe repræsenterer 

jo de mennesker, som vi lukker ind og følger. 

Det kan give os en følelse af sammenhold, og det kan også 

gøre vores verden meget begrænset. 

 
Vi sidder jo selv og sortere i hvad vi vælger at blive præsenteret for, når vi scroller. Formentlig følger vi nogen 

som vi godt kan lide at se på. Vi vælger sjældent at følge nogen, som vi bliver udfordret af - politisk, 

menneskeligt, eller på anden måde... 



bevidste! 

Vi må 
være 

 

 

Vi er selv med til at skabe 
den virtuelle virkelighed 

 

 

 

 
 

 

Når vi følger nogen på SoMe, så er det jo ofte fordi 

personen gør noget, som kan inspirere os. 

Måske små dagligdags ting, som at male en vindueskarm, 

eller andre hyggelige dagligdags ting. 

 

Vi er selv med til at skabe den virtuelle virkelighed! 

Vi er en del af den og er vi ikke til stede med åbne øjne, 

skal vi godt nok træde varsomt, fordi det er jo ikke det 

fulde billede vi ser af andres liv. Det er virkelig et lille 

udsnit som vi ser, og som påvirker vores underbevidsthed. 

 

Og når dem vi følger, tjener penge på det de viser på 

sociale medier, tænker jeg at det er et helt andet 

virkelighedsbillede de repræsenterer. Fordi man kan ikke 

nødvendigvis gennemskue, hvornår det er den ægte u- 

pyntede sandhed og hvornår er det et mere kommercielt 

formål, som manipulerer med vores 

virkelighedsopfattelse. 

 

Jeg er blevet tilbudt nogle forskellige ting og sager og jeg 

har da taget imod en jakke hist og her, men generelt har 

jeg har afholdt mig fra det. 

For hvis jeg skal være autentisk til stede i mig selv, så skal 

jeg jo nødt til at stå ved den jeg er og være upåvirket af et 

kommercielt spil. 

 

Det kan blive en stor udfordring at navigere i den pyntede 

og u-pyntede sandhed. Og derfor kan jeg godt forstå at 

unge med angst nævner de sociale medier, som noget af 

det der er et stort problem for dem, når de føler sig 
utilstrækkelige, fordi de har været kørt sig tiltrukket af 

nogen, som måske har en livsstil de ikke kan lleve op til. 

 

 

 

 

 

Jeg tror rigtig meget af det handler jo også om hvad man 

giver opmærksomhed, - hvad det er man går og kigger efter. 

Er det er det alt det man har, eller er det alt det man ikke 

har? 

 

Hvis du hele tiden går og kigger efter det du ikke har, så 

kommer du aldrig i mål med at fylde dit liv med glæde, fordi 

du altid er utilfreds. 

Du skal altid have noget mere… 

 

Men hvis du derimod kigger på det du har, til trods for at du 

måske ikke har så meget, så er du jo hele tiden meget rig. 

 
Når jeg tænker på sociale medier, er der en masse 

ambivalens forbundet til dem. 

En bevidstløs tilgang til at tro på det vi ser, gør at det bliver 

farligt at være i et virtuelt univers, hvor alle kan være dem 

de har lyst til at fremstå som. 

 

Men hvis du gør dig bevidst om hvordan tingene hænger 

sammen og du går ind på Instagram eller Facebook med 

åbne øjne, og forholder dig til, at du har selv skabt din 

nyhedsstrøm og dem du følger, er nogen du har valgt, kan 

du lade dig inspirere af det du bliver tiltrukket af. 

Husk bare på, at det er jo ikke et helt billede vi ser, det er et 

lillebitte udsnit med tunnelsyn, af hvordan livet er. 

 

For at opnå tilfredshed og glæde, er det vigtigste faktisk 

hvad du tænker om dig selv, og ikke så meget, hvad andre 

tænker om dig. 

I virkeligheden kan man sige, at de tanker vi tænker om os 

selv, er med til at forstærke følelserne omkring hvad vi 

fokuserer på... 

Så gå ud i livet og vær tilfreds. 

Det er så afgørende, at man måler sig selv, ud fra sin egen 

målestok. 

 

Så lad være med at tage kampene med omverdenen, tag 

meget hellere kampene med dig selv. Det det det har meget 

større effekt. 

 

Lyt til og se på hvad du bliver inspireret hvad gør dig ægte 

glad og så gør det noget mere af det. 

Find glæden og så dyrk den! 



Tine Bay - 
Forfatter til 
bogen "Op Igen" 

 
Følg Tine Bay - Klik her! 

https://www.instagram.com/tine_bay/

	Vi må være

