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FRA TRISTHED TIL TRIVSEL
EN E-BOG OM AT FINDE RO MIDT I UROEN

ROEN INDENI

• Hvad er indre ro egentlig for en størrelse?
• Hvorfor er det smart at have kontakt med den?
• Dagens skole vs. livets skole
• Forskellige tilgange til at komme i kontakt med roen (inkl. øvelser)
• Beslut dig for at være mere til stede og mindre online (inkl. øvelser)
• Hvordan kan indre ro hjælpe os, når vi har det skidt? (inkl. øvelser)

Jeg vil afslutte indledningen her med at sige, at det ALTID er bedst, at have nogen i sit netværk 
at tale med, at kunne gå til, at kunne betro sig til og åbne op overfor, åbent og ærligt. Den 
menneskelige kontakt er det vigtigste, vi har!

De redskaber denne bog bidrager med er redskaber, der kan supplere den menneskelige 
kontakt - ikke træde i stedet for.
Men det er også vigtigt ikke at læne os fuldstændigt tillidsfuldt ind i, at en anden skal hjælpe os 
igennem vores små og store kriser, for det er et stort ansvar for et andet menneske at bære. 
Her må vi også selv tage lidt af byrden og tage ansvar for vores eget liv.

Det er også muligt via redskaberne i denne bog, at nærme sig sig selv på en venskabelig og 
kærlig måde, sådan at du selv gradvist bliver din egen bedste ven og støtte. Tit, hvis vi føler 
ensomhed, er det fordi, vi savner ‘os selv’, dvs. at kunne mærke os selv, og mangler en sund og 
stabil kontakt indadtil.
Den håber jeg, du får kontakt med gennem denne bog.

God fornøjelse!

Den indre ro er i os hele tiden. Det kræver mod og tålmodighed og nogen gange stædighed at 
stilne os selv så meget ned, at vi kan mærke den.
Den overdøves nemlig alt for let af den verden, vi lever i. Nogen gange virker det nærmest som 
om, at den verden vi lever i, er skabt til at overdøve roen indeni.

Derfor må vi selv gøre noget aktivt. Og aktiv er det sidste, man ønsker at være, hvis man sidder 
i sin sofa en februareftermiddag og har lyst til at tude over alt.
Men det er ikke aktivt som i: Just snap out of it og kom hen i træningscenteret, jeg taler om.

Det er aktiv som i en aktiv beslutning:  Nu vil jeg ikke lade verden dirigere min retning mere, nu 
bestemmer jeg.
Som i DIG: Din sande natur. Dit sande væsen. Din essens.
(Kært barn mange navne, og det er kun godt, for så kan du vælge dét, der virker for dig, og der 
findes desuden ikke et facit eller en lige vej, når vi taler om at finde indre ro.)

Da du sandsynligvis ikke i din opvækst har lært om denne din indre ro og dens vigtighed for at 
få et tilfredsstillende liv (med mindre du igennem din opvækst har haft meget bevidste forældre 
/omsorgspersoner, lærere eller andre voksne) skal denne e-bog handle om:



HVAD ER INDRE RO EGENTLIG FOR EN STØRRELSE?

HVORFOR ER DET SMART AT HAVE KONTAKT MED DIT INDRE ROLIGE STED?

DAGENS SKOLE VS. LIVETS SKOLE

Dét der allerførst er godt at vide er, at den stille strøm, som er din indre stilhed, og som er dig/ 
din sande natur/ essensen ER HER HELE TIDEN.

Det vil sige, det er ikke noget, du skal lede efter i resten af dit liv, for måske aldrig at finde den. 
Jeg kan forsikre dig om, at du vil kunne mærke den den, hvis du giver det et forsøg.
Dette er imidlertid ikke en selvhjælpsbog, der vil lære dig at blive en mere perfekt udgave af dig 
selv engang ude i fremtiden.

For min pointe er at du har alt, hvad der skal til LIGE NU OG HER.
Det hele er tilgængeligt, men det kræver noget ro, tålmodighed og lidt stædighed at forstå.
Det handler mere om netop forståelse og indføling i dig selv end det handler om at du skal 
flytte dig og forandre dig og blive bedre og dygtigere, som det mestendels (sandsynligvis) har 
handlet om i din opvækst og skolegang.

Du har haft den med dig, fra du blev født, og fra før du blev født, din essens.
Og grunden til at du sandsynligvis var mere glad og umiddelbar som førskolebarn, end du er 
nu, er, at børn har naturlig adgang til denne stille strøm end voksne har. Så lad os bare sige, at 
vores opvækst og skolegang distraherer os fra at være med denne stille strøm, fordi der er så 
meget fokus på at gøre og handle og lære og tilegne os viden udefra.

Det er smart at have kontakt med roen og stilheden indeni, fordi det er en sund og naturli 
ressource at have adgang til, når livet trykker. Når/ hvis du fx lige har mistet en kær relation, 
studiet ikke lever op til forventningerne, pengene ikke går ind, som de skal og bør, og du sidder 
lettere lamslået over tilværelsen og tænker: Hov, er dét så livet?
Måske mærker du en indre smerte, måske mærker du ingenting, fordi dit system er gået i 
forsvar over for smerten, og måske dulmer du med stimulanser som alkohol eller mad.

Så er det, at det er godt at kende metoder til at zappe ind i det rolige sted.
Det er OGSÅ VIRKELIG VIGTIGT (som nævnt i indledningen, men det kan ikke siges for mange 
gange) at have venner og netværk og måske en god mentor at trække på, for det er ALTID godt 
at tale med nogen.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan støtte andre unge ved hjælp af mentoring, så har jeg 
en uddannelse, der ruster dig til lige netop dét.

I skolen bruges der rigtig meget krudt på at lære om den ydre verden og hvad den består af, 
men kun en lillebitte smule om os selv.

Jeg har selv arbejdet som lærer og klasselærer på en friskole gennem fire år.
Lad mig her sige et par ord om dagens skoler, og min hensigt er ikke at kritisere de tusindvis 
af dygtige lærere, der hver eneste dag gør et beundringsværdigt stykke arbejde for, at børn og 
unge lærer og tilegner sig skolestoffet på bedste vis.

Undrer du dig nogensinde over, at dét du lærte i skolen ind imellem eller ofte kunne forekomme 
dig fremmed, uinteressant, uvigtigt? (Naturligvis ikke alt, da der som regel er noget, der fanger 
os i løbet af vores skolegang - og det er selvfølgelig godt.)



Eller er det gået hen og blevet en ‘sådan-er-skolelivet-bare’-overbevisning?

Det handler ikke om, at jeg er fortaler for at alt skal være underholdende eller det rene tivoli i 
folkeskolen.

Min pointe er, at fagene taler alt for meget til hovedet.
Hvad er der nu galt i det? Spørger du måske. Der er det galt ved det, at læring kan foregå 
gennem mange sanser, den taktile, den sanselige, den kropslige, den følelsesmæssige mv.

Efter min mening mangler der fag og emner, der aktiverer den kreative, indfølende højre 
hjernehalvdel (som forklares nærmere lige om lidt).

Hvis man som barn i en dansk folkeskoleklasse føler manglende interesse i det stof, der bliver 
præsenteret for én, kan det være fordi der mangler en balance mellem de fag, der taler til højre 
hjernehalvdel, og de fag, der taler til venstre hernehalvdel.

Det, du har lært fra 0. - 10. klasse, hvis du har gået i en almindelig dansk folkeskole, taler mest 
til venstre hjernehalvdel, som er den logiske, rationelle, matematiske, stringente, detalje- og 
løsningsorienterede.
Ca. 85% af pensum talt til denne hjernehalvdel.
Og den logisk tænkende hjerne er ikke den af vores to hjernehalvdele, der får os til at føle 
tryghed i os selv, får os til at føle os hjemme i os selv, eller får os til at have det godt indefra og 
ud.

Og hvad der egentlig får os til at have det godt indefra og ud er nemlig den spændende 
ingrediens at kende sig selv og at kunne finde roen i sig selv – også når livet bider.

Det kan være, du har haft lærere i folkeskolen, som har været ekstremt dygtige til at formidle 
hvordan man kender sig selv og hvordan man finder ro, og tillykke med det.

Men generelt er det sådan, at selv om halvdelen af vores hjerne - den højre - handler om 
forestillingsevne, intuition, tro, billeder, visualisering af nuet og fremtiden, kreativitet, sansning, 
overblik, ‘det store billede’ og processen frem for resultatet, tilgodeses disse egenskaber meget 
lidt i folkeskolen.

Derudover har du sikkert, som resten af den danske ungdom, brugt mange timer med en 
skærm foran dine øjne. Det medfører meget ‘flimmer’ i form af uro, rastløshed og sågar 
stressymptomer.

Både du, dine forældre og skolerne kan gøre mere for at børn og unge i højere grad bruger 
deres iboende evne til at finde ro i sig selv.

Som ung i dag er godt at kende nogle voksne, der har erfaring med fx meditation eller 
mindfulness og har stiftet bekendtskab med nogle gode og støttende teknikker, som de kan 
lære videre til unge.
(Jeg bruger med vilje ikke ord som meditation og mindfulness så meget her bogen, da jeg 
gerne vil invitere lidt større lethed ind, så det ikke kommer til at handle om et ‘projekt’ at lære at 
meditere, som de fleste finder meget svært.)

Denne e-bog er ikke for alle, men tiltænkt dig, der kan identificere dig med tesen om, at du ikke 
har lært dig selv (ordentligt) at kende. Der er en balance der mangler i din læring gennem livet. 
Du har kort og godt ikke lært at kontakte roen i dig selv.
Og du vil gerne gi’ det en chance inden det er for sent.



SÅ HVAD ER INDRE RO EGENTLIG FOR EN STØRRELSE?

Mystikere og mediterende munke har gennem historien talt mange viise ord om essensen 
og stilheden indeni. Men man behøver ikke at sidde i lotusstilling i en jordhule i minimum tre 
måneder for at få fornemmelsen af indre ro.
Mindre kan også gøre det.

Vi kan i vores mere eller mindre hektiske hverdagsliv, hvor der hele tiden er bombardementer 
fra alle sider og især fra sociale medier, godt føle, at vi er meget langt fra nogen som helst 
stilhed.
Jeg har allerede skrevet det, men budskabet er så vigtigt, at det er værd at understrege med 
store bogstaver. Er du klar?

TA DAA!

Essensen er aldrig langt væk.
Din indre ro er altid ligelige her.



LAD OS STARTE MED EN ØVELSE

FORSKELLIGE TILGANGE TIL AT KOMME I KONTAKT 
MED ROEN INDENI

Prøv at lægge din hånd på dit hjerte ca. på brystbenet
og mærk håndfladen mod området.

Få fornemmelsen af, at du støtter dig selv med denne hånd,
som hvis du var en kærlig ven for dig selv.

Luk så øjnene, hvis det føles fint nok at gøre
og mærk varmen fra hånden.

Mærk åndedrættet bevæge sig i overkroppen,
fra næsen gennem brystkassen

og ned til maven
(som egentlig er bunden af lungerne, men maven bevæger sig, når vi fylder lungerne
helt op. Hvis det udfordrer dig, så prøv at øve dig lidt hver dag på at trække luft ned

til maven. Åndedrættet gør en KÆMPE forskel i vores generelle velbefindende.
Mere om dette senere.)

OG pust så langsomt ud gennem munden.
Tag fem eller flere af den slags lange ind- og udåndinger.

Du kan måske lave ryggen mere rank på indånding
og sænke skuldrene lidt mere på udånding.

Du kan flytte hånden ned, når du har lyst til det.
Du kan også lade den ene hånd være på brystbenet og placere den anden hånd
på maven, så du mærker bevægelsen af åndedrættet både i brystet og i maven.

– Indeni dig selv kan du gentage sætningerne (eller en af dem):
jeg er i ro

jeg finder fred
jeg ved, roen er inde i mig

jeg er fred
jeg støtter mig selv

jeg er en god ven for mig selv

Sid sådan så længe, du har lyst, og gentag sætningerne så meget, du har lyst.
I starten vil det måske føles lidt akavet, fordi du vil føle, du ‘lyver’ for dig selv.

Men prøv ikke at diskutere for meget med dig selv.
Prøv at gå ind på den præmis, at der faktisk findes fred inden i dig.

Når du er klar, åbner du øjnene og kigger dig omkring.

MÆRK DIT ÅNDEDRÆT MED STØTTE

Slip bekymringen om, at det er svært, og at der bliver ved med at komme tanker.
Med tiden vil der komme færre tanker og mere ro. 5 minutter om dagen til en start – sættes 
evt. op til 10 minutter efter et par uger.

Andre måder at lære sig selv at kende og komme i kontakt med stilheden indeni, er ved at give 
kroppens fornemmelser og det indre landskab opmærksomhed.



Spørg dig selv fx:
Hvad mærker jeg i kroppen nu?

Spænder eller strammer det nogensteder?
Hvad føler jeg?

Hvor sidder det?

SANS DET INDRE LANDSKAB

1. Prøv først et par minutter at trække vejret igennem de spændinger / den uro, du mærker.
2. Prøv så at mærke ind et sted i din krop, hvor der er mere ro. Træk vejret her og se, om du kan 
udvide området på udåndingerne.
3. Mærk og erkend, hvordan det er muligt at flytte opmærksomheden fra uro (som måske før 
fyldte hele din oplevelse - til roen, og hvordan du kan lade den fylde.

Som barn havde du måske nogle gange fornemmelsen af at kunne blive opslugt af at dimse 
med noget. De fleste babyer og tumlingr har øjeblikke, hvor de fortaber sig i synet af raslende 
blade eller lyset på væggen eller at lege med et stykke legetøj eller sten eller grene. Min pointe 
er, at vi har den med os, den her evne til at blive opslugt.

Men fordi vi ikke gennem vores opvækst og skoletid har lært at holde den her evne ved lige, 
er de langsomt svundet ind og blevet ligegyldige ift. medier, SoMe, underholdning, flimmer og 
skærme.

Gradvist vil det blive en god vane at ‘tjekke ind’ i din krop frem for at være ‘ude af dig selv’. Med 
ude af dig selv mener jeg: på din skærm, på andres liv, på hvad dine venner og veninder måtte 
mene, gøre og sige.

Når du tjekker ind i dig, bliver al den slags ydre larm uundgåelig. Det kræver én vigtig beslutning, 
som kan lyde mega kedelig, men ikke desto mindre nødvendig, og det er det, det næste kapitel 
skal handle om.

BESLUT DIG FOR AT VÆRE MERE TIL STEDE (OG MINDRE ONLINE)

Det er blevet så meget en vane, og du er vokset op med det. Men jeg udfordrer dig.
Prøv at svare ærligt på disse 5 spørgsmål til dig selv:
1. Vil det være svært for mig at gå en tur og lade telefonen blive hjemme?
2. Hvis ja, hvorfor?
3. Vil det være udfordrende for mig, at lade telefonen være slukket 2 – 3 timer om dagen?
4. Sover jeg med telefonen ved siden af mig – og hvorfor?
5. Hvis ja, vil det være muligt for mig at lægge telefonen i køkkenet fx natten over?

Med fare for at lyde som en belærende type - den risiko tager jeg, fordi budskabet er SÅ vigtigt:

Det er nemlig yderst vigtigt at kunne sige nej til sin telefon, der lokker med røde hjerter og søde 
lyde, der får din dopaminbeholdning til at stige (Dopamin er et belønningshormon, din hjerne 
producerer, når du oplever den – korte - tilfredstillelse der er i at nogen har like’t et af dine 
videoer, billeder, opslag eller kommentarer på SoMe).



Mærk ind i følelsen af, at være forkert eller uperfekt fx i forhold til nogle på SoMe,
og træk vejret med følelsen et øjeblik.

Acceptér den, som om det var en ven der havde det sådan. (Så ville du nemlig
anerkende den og sige: ‘Det forstår jeg godt’.)

Hvad gør du, når det er dig selv? Kritiserer du dig selv?
Denne selvkritik bør du ikke bære rundt på.

Igen kan du lægge en hånd på hjertet.
Sig stille til dig selv:

”Undskyld kære (...dit navn...) for, at jeg har kritiseret dig.
Du er sød og elskelig, som du er.

Jeg slipper nu al selvkritik, fordi jeg ved den er skadelig, og vælger i stedet at gå med
mig og min sande natur.”

(Jeg ved, dette kan være grænseoverskridende og føles som en løgn at sige til sig selv
at man er sød, hvis man ikke føler det. Men husk, det er bare dine tanker, der spiller
dig et puds. Tro ikke dine tanker, når de vil bilde dig ind, at du ikke er god nok, som

den du er.)

Sig det mange gange, både inde i dig selv, højt for dig selv eller hviskende.

Selv om du ikke véd, hvad der er din sande natur, så kan jeg love dig, at noget i dig
lytter. Det gør nemlig den del af dig, der har savnet, at du kom ‘hjem til dig selv’.

At du endelig stod op for dig selv. At du endelig kom ind i din egen power.

ØVELSE

Sammenligninger er djævlens værk.
Du er født helt unik af en grund, og du er enestående og skøn, som du er.
Du er også skøn, selv om du ikke selv kan mærke det.

Nogen gange må man også gerne føle sig helt almindelig, uden der er noget galt i det.

Det giver en kort glæde, men den glæde kan hurtigt slukkes, når du ser at en veninde har aftalt 
kaffe i solen med nogle andre uden at spørge dig (bare et eksempel). Eller når du ser andres 
‘perfekte’ liv, som ikke er dit.

Og selv om du ved dette, så kan det alligevel pine dig lidt: At alle får deres uperfekte liv til at se 
så perfekte ud på de sociale medier.

Og smerten ved at en veninde ikke inviterer dig med på kaffen kan overskygge en ellers god 
energi og mod på tilværelsen fra morgenstunden. Pludselig sortner det hele til, og der er ikke 
noget ved noget.



Sig til dig selv:

Jeg (navn) er elskelig
Jeg (navn) er værdifuld

Jeg (navn) holder af mig selv, som jeg er
Jeg (navn) er god nok, præcis som den jeg er

Jeg (navn) behøver ikke være perfekt for at være elsket og afholdt
Jeg (navn) behøver ikke være anderledes, end jeg er lige nu for at være elsket

SPEJLØVELSE / LYTTEØVELSE MED BEKRÆFTELSER

De fleste, der ser ud til at have masser af selvtillid, lider også af mindreværdskomplekser og 
bekræftelsessyge. 

Vi vil alle gerne være likeable, og jo mere du kan fortælle dig selv, at det ER DU, alene fordi du er 
til i denne verden, des mere ro vil du få på dit system. 

At sige bekræftelser til dig selv kan være en måde at styrke selvværdet på.
Men husk – det handler ikke kun om dine lyse sider. Alle dine følelser er ok.
Du er ikke kun ok med makeup på, med højt humør, alt hjemmearbejde lavet, så og så meget 
på kontoen, den nyeste smartphone osv. osv. osv.

Det er der selv-anerkendelsen kommer ind. Vi kan ikke være perfekte hele tiden – heller ikke 
halvdelen af tiden, for sandheden er, at selvom andre synes, du er perfekt, vil du sjældent selv 
føle det, og barren vil hele tiden flytte sig op ad i uopnåelig retning, og det vil kun efterlade dig 
forpustet og ulykkelig at prøve at nå op til den.

Sig nedenstående sætninger til dig selv inde i dig selv, hviskende eller højt, mens du enten:

1) ser dig selv i øjnene foran et spejl, eller
2) lytter til en indtalt version mens du sidder/ ligger med lukkede øjne

(Du kan indtale dem til dig selv på din telefon, med en lille pause efter hver, så der er tid til at 
gentage dem. Lyt til dem, når du har brug for det, fx inden du skal sove.

Jeg har også indtalt øvelserne i denne bog til rolig musik, og disse lydfiler kan hentes /købes.)

Find selv på flere; det vigtigste er at du føler sætningerne støtter dig lige dér, hvor du har behov.
Hvis det er for voldsomt at se dig selv i spejlet med det samme, så start med at sidde med 
lukkede øjne (igen evt. med en hånd på hjertet) og sig sætningerne.

En anden øvelse, der er god til at hjælpe os ind i en ro er at være opmærksomme på vores 
åndedræt.



ÅNDEDRÆTSØVELSE MED TÆLLING

Du kan også erstatte tallene med 2, 4 og 6. Det skal ikke føles ubehageligt at trække vejret på 
denne måde, så find de tal, der passer til dig. Det vigtigste er, at udåndingerne er længere end 
indåndingerne. Det virker meget beroligende for nervesystemet, og du sender signal til kroppen 
om at slappe af. Og den lille pause, hvor man holder vejret efter indåndingen, giver kroppen 
mulighed for at hente det den skal bruge fra ilten.

Brug øvelsen, hvis du føler angst eller panik komme snigende, eller hvis du bare har brug for at 
styrke dig selv indefra og ud.

Find ro ved hjælp af åndedrættet

Tæl til 4 - ånd ind
tæl til 6 - hold vejret

tæl til 8 - ånd ud

HVORDAN KAN INDRE RO HJÆLPE OS, NÅR VI HAR DET SKIDT?

Det er meget nemmere at drage omsorg for sig selv og holde af sig selv (sågar elske sig selv), 
når man kender metoder til at skabe ro på sit system.
Det er når katastrofetankerne flyver og alting bimler og bamler i dig og i dit liv, at selvkritik, 
angst og depressive tilstande kan komme snigende.

Hvis du begynder at holde lidt mere af sig selv ved at lave en eller flere af øvelserne på daglig 
basis (og hey, hvis du springer over et par dage, er det ikke noget problem), vil du helt sikkert 
begynde at mærke større ro og stabilitet i dig.
Og fra denne nye ro vokser en overbærenhed med dig selv, som giver større overskud til at 
tilgive både dig selv og andre.

Vli lige indskyde her:
Dette skal ikke forveksles med ‘at være sød mod alle’ eller ikke at sætte sunde grænser - det 
med de sunde grænser kræver en bog for sig selv – men helt kort kan siges, at nogle forveksler 
selvudvikling med sødsuppe.

Med selvudvikling mener jeg:
At lære sig selv at kende/ at leve indefra og ud i stedet for udefra og ind. Du beslutter, hvad du 
vil med dit liv. Du beslutter hvilke mennesker du vil lukke ind i dit liv. Du beslutter, hvad der giver 
mening for dig. For det er dit liv.

Med sødsuppe mener jeg: Den misforståede overbevisning, at hvis vi bare er sød mod alle 
(likeable), så skal det hele nok gå. Der er ikke noget galt i at være sød. Men hvis du er det i en 
grad, hvor du glemmer at være sød mod dig selv, ‘lade op’, som det populært hedder og lytte til 
dine behov, ja, så æder det sig indad. Så du kan blive i tvivl om hvem du selv er.



AT KRAMME SIG SELV FREM FOR AT SKAMME SIG SELV

Fx er det selvkærligt og fuld af selv-accept at udskifte en indre monolog som:
” Shit, nu gjorde jeg det igen, hvorfor er jeg så dum? Hvorfor kan (X) altid finde ud

af (X), når det er så svært for mig?”

Med:
”Jeg øver mig i at blive bedre til (...), men det er ikke sikkert, jeg bliver ligeså god som (X) til at 

gøre det. Jeg bærer over med, at jeg er anderledes end (X), og jeg er klar over, at jeg kan noget, 
som (X) ikke kan. Jeg holder af mig selv med ALT hvad jeg indeholder.”

Slut af med at give dig selv et kram.

Ind i mellem kræver livet af os at vi finder vores indre kriger/ krigerinde frem og siger NEJ til 
både situationer, vi ikke trives i, og mennesker, vi ikke nyder at være sammen med. 

Med det på plads; tilbage til selvkærligheden og selvomsorgen. Man kan også bruge ordet selv-
accept.

Ordet selvkærlighed er et meget stort ord for os danskere at tage i anvendelse, alene fordi vi 
ikke taler særlig meget om kærlighed i vores lille land. Og slet ikke kærligheden til os selv.

Kan du mærke forskellen?
I den første version slår du på dig selv - og selv om det ikke er fysisk vold, lider dit system under 
det kæmpe psykiske pres, sådanne tanker lægger på dig.

Og person X har helt sikkert nogle komplekser over, det han/hun ikke kan, men er bare god til at 
dække over dem.

Du er i det mindste i gang med at lære at acceptere dig selv og anerkende, at du ikke er perfekt, 
og på den måde er du allerede længere fremme i skoene end X.

I den anden version er du overbærende over for dig, du anerkender at du er på vej og i gang, du 
er i en proces, og du øver dig på at hodle af dig selv med alt, hvad du er.

Lav en liste

Det er en god idé at lave en liste med det, du er god til, det der falder dig let, som du slet ikke 
tænker over, du er god til, fordi det er en selvfølge.
Skriv det på papir og hæng op på køleskabet eller ind på din telefon og læs det hver dag.



SKRIV TAKNEMMELIGHEDSDAGBOG

Det er også en god idé at skrive tre eller fem ting hver aften inden du skal sove, som du er 
taknemmelig over skete i dagen, der er gået.
Det er ikke altid nemt, men det er som en muskel, der skal trænes, for det bliver nemmere med 
tiden.
Fx kan du være taknemmelig over at solen skinnede.
At du kom ud og gå en tur i solskinnet.
At du havde en fin snak med (X) undervejs.
Etc.

At åbne op over for andre er altid meget vigtigt, som jeg allerede har understreget.
Det bliver man aldrig færdig med at øve sig på. Husk vi mennesker er født sociale væsner, og 
det er meningen at vi skal hjælpe og støtte hinanden.
Men at kende til teknikker, der kan berolige krop og sind både her og nu og fremadrettet, er 
altafgørende i den tid, vi lever i.
På den måde kommer vi ikke til at reagere ‘mekanisk’ på det, livet byder os, men vi kan stå langt 
mere rodfæstet i og accepterende over for dem, vi nu engang er.

Jeg ønsker dig al mulig held og lykke på din vej hen mod større indre ro, trivsel og selvomsorg!


