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21 dagar med mindre stress

Vad härligt att du är på gång att ta tag i din stress! Det här 
beslutet kommer du att tacka dig själv för. Följande 21 da-
gar vill vi uppmuntra dig att få koll på vad som stressar dig, 
att hitta negativa men också positiva mönster och att göra 
stressreducerande handlingar. En stressreducerande hand-
ling kan vara en avslappningsövning, en rask promenad, ett 
gymbesök, att baka, måla eller något annat som lugnar ner 
dig och ger återhämtning. Försök att hitta en balans mellan 
aktiva (till exempel att baka, springa, promenera) och stilla 
(till exempel att meditera, göra avslappningsövningar och 
andnings- och närvaroövningar). 

Nu börjar din dagbok för att minska din stress och vi är med 
dig hela tiden! I nulägesbeskrivningen formulerade du det 
mål du vill uppnå efter dina 21 dagar. Om du vill kan du for-
mulera och skriva in ett delmål under dag 10. När du uppnått 
ditt delmål föreslår vi att du belönar dig med något alldeles 
extra, kanske en ny bok eller något annat som du längtar ef-
ter. Var bestämd med när på dygnet du ska fylla i din dagbok. 
Gör det i samband med en annan daglig rutin, till exempel 
vid sänggående eller till frukost. Om du väljer morgonen 
fyller du naturligtvis i för dagen innan. Första dagen kan du 
läsa in dig på övningen som heter ”Medvetna andetag” på 
sidan 37. Det är en enkel och effektiv andningsövning du 
kan använda dig av så ofta du kommer ihåg under dagarna. 
Påminn dig genom att skriva något litet på din hand, sätta 



ett vackert band runt handleden eller sätta upp lappar på  
datorskärmen eller andra ställen som du passerar då och då. 
Ett annat sätt är att ställa ett alarm vid några specifika klock-
slag under en dag. Börja med ett par gånger per dag och öka 
sedan. Det här är en otroligt effektiv och stressreducerande 
övning. Du kan göra den nästan överallt, du får ner din and-
ning i magen, du stimulerar lugn och ro-systemet i kroppen 
och övningen är enkel.

Vi rekommenderar att du redan från början lär dig övning-
en ”Medvetna andetag” och använder dig av den så ofta 
som möjligt under alla dagar. Efter fem, sex dagar kan du 
kika på de andra avslappnings-, meditations- och närvaro- 
övningarna på sidorna 36–41, 71–78, 154–159 och 161 och  
lägga till de övningar som känns bäst. Varmt lycka till!

”Allt jag gör 
skapar ringar på vattnet.”



DAG 1
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 2
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:



Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 3
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:



DAG 4
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 5
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:



Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

Påminnelse: Har du ett rimligt och snällt delmål till dag 10?

DAG 6
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:



En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 7
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

Bra jobbat! Nu har du tagit dig igenom en hel vecka. Om 
du är ovan att skriva ner vad du tänker och känner så kom 
ihåg att det bara är du som ska läsa det, så släpp alla presta-
tionskrav. Vi hoppas att du redan nu upptäckt nya saker om 
dig själv som kan hjälpa dig att förstå vad som stressar dig, 



varför stressen uppstår och hur den påverkar dig fysiskt och 
mentalt.

Hur det än gått för dig – kör en vecka till! Det tar tid att änd-
ra rutiner i vardagen. Fundera på om det finns något som 
du skulle kunna välja bort i ditt liv, något som stjäl tid och 
energi från dig. 

DAG 8
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här har jag gjort bra idag:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:



DAG 9
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 10
Mitt önskade uppnådda delmål den här veckan är:

Då vill jag belöna mig med:

Det här gjorde mig extra stressad idag:



Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 11
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:



Det här gjorde jag bra:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 12
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 13
Det här gjorde mig extra stressad idag:



Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 14
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:



Det här gjorde jag bra:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

Härligt! Du har klarat 14 dagar! Vi hoppas att det går bra och 
att du är snäll mot dig själv. Har du lagt in någon aktiv stress-
reducerande övning denna vecka? Det vore annars bra för 
dig. Planera in två sådana i veckan som kommer, till exem-
pel att promenera, simma, cykla eller vad som känns som en 
aktiv stressreducerande sysselsättning för dig.

Om du använt dig av övningen ”Medvetna andetag” några 
gånger varje dag har din hjärna nu börjat förstå att lugna 
ner kroppen. Kom ihåg att stilla stressreducerande övningar 
är nödvändiga att träna på i förebyggande syfte – inte bara 
för att använda sig av för att ”släcka bränder”. Du tränar på 
”lugnet” när du är lugn, för att ha glädje av effekterna när 
du behöver dem som mest. Ska ditt liv med mindre stress bli 
långvarigt är medveten andning ett suveränt verktyg, men 
för att kunna använda verktyget när du behöver det, måste 
du först öva dig på hur du använder det. Den sista veckan vill 
vi att du utmanar dig ordentligt genom att göra saker lång-
samt. Låt dina beslut ta tid, låt dina vardagssysslor ta tid. 
Sakta ner din tillvaro och ge dig själv andrum och utrymme 
för att vara uppmärksam på vad som sker med dina tankar 
och i din kropp. Njut av din långsamma vecka!



DAG 15
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

Detta gjorde jag långsamt idag:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 16
Det här gjorde mig extra stressad idag:



Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

Detta gjorde jag långsamt idag:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 17
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:



Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

Detta gjorde jag långsamt idag:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 18
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:



Detta gjorde jag långsamt idag:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 19
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

Detta gjorde jag långsamt idag:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:



DAG 20
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:

Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

Detta gjorde jag långsamt idag:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

DAG 21
Det här gjorde mig extra stressad idag:

Då väcktes de här tankarna och känslorna i mig:



Så här reagerade min kropp:

Dagens stressreducerande handling:

Det här gjorde jag bra:

Detta gjorde jag långsamt idag:

En sak jag skulle kunna förbättra i morgon:

SAMMANFATTNING

Tjoho! Du klarade det! Hoppas att du är riktigt stolt över dig 
själv! Nu ska du sammanfatta de här tre veckorna. Det är 
lika viktigt som det nuläge du beskrev vid starten. Jämför 
gärna sammanfattningen med vad du skrev då. Men egent-
ligen handlar det här inte om huruvida du har lyckats eller 
misslyckats, det viktigaste är att du har lärt dig något om 
stressen i ditt liv. Hur du hanterar den, hur den påverkar 
dig och vad du fortfarande behöver göra för att minska den. 
Klappa dig själv på axeln – det här gjorde du bra! 



Detta har jag upptäckt om mig själv som jag inte visste förut:

De här positiva förändringarna har jag gjort:

Det här är jag mest nöjd med:

Det här behöver jag påminna mig om i fortsättningen:

Egna anteckningar:
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21 dagar för mer närvaro

Grattis! Äntligen tänker du ge dig själv chansen till lite mer 
livskvalitet! Under de följande dagarna kommer du att få 
träna på mer närvaro i ditt vardagsliv. Kanske hinner du bara 
med en övning vissa dagar, och det kan vara gott nog! Gör 
det som känns rimligt för dagen. I början märker du kanske 
ingen skillnad men tänk på att regelbundenhet och upprep-
ning alltid ger resultat. För att komma ihåg att göra övning-
arna behöver du påminna dig på olika sätt. Schemalägg pre-
cis som du gör med träning, möten och annat. Skriv lappar 
och sätt upp där du lätt ser dem, skriv något på din hand eller 
hitta egna sätt. 

Börja redan nu att göra den enkla korta andningsövningen 
”Tillbaka till kroppen” på sidan 72. Den kan du göra hur ofta 
du vill och i princip var som helst. Tänk om du skulle kunna 
få in den i din vardag lika självklart som att borsta tänderna? 
Nu kan du också formulera ett delmål för att öka din närva-
ro, det gör du under dag 10. Det kan till exempel låta så här: 
Innan tio dagar har gått ska jag ha prövat övningen ”Luncha 
med mig själv” på sidan 77.

Flera närvaro-, avslappnings- och meditationsövningar 
finns på sidorna 36–41, 71–78 och 155–156. Välkommen in i 
närvarons värld!



DAG 1
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 2
Stunder då jag varit helt närvarande:



Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 3
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:



Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 4
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:



De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 5
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:



De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 6
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:



De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 7
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:



Så fint att du kommit hit! Hoppas att det är spännande att 
göra övningarna, att du njuter av dem och får nya aha-upp- 
levelser! Vi önskar att första veckan med mer närvaro gett dig 
en bra känsla. Har du prövat att göra övningarna ”Promenad 
i närvaro” och ”Luncha med dig själv”? Om inte – gör det! 
De enklare andningsövningarna och närvaroövningarna 
behöver upprepas ofta, de positiva effekterna tar tid och de  
är dessutom färskvara. Under den andra veckan kanske du 
kan planera att göra någon kortare andningsövning lite ofta-
re så att den integreras ännu mer som en rutin i din vardag. 
Skulle du kunna minska din skärmtid med 10 minuter om 
dagen och istället byta ut den tiden mot en andningsövning? 

Tacka dig själv för att du övar på mer närvaro. Det här blir 
bra! Du kommer att tycka mer och mer om de positiva effek-
terna. Påminn dig om ditt delmål som du formulerat under 
dag 10. Välkommen till vecka två!

DAG 8
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:



Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 9
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:



De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 10
Mitt önskade uppnådda delmål den här veckan är:

Då vill jag belöna mig med:

Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:



Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 11
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:



De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 12
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:



De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 13
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:



De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 14
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:



Underbart! 14 dagar med mer närvaro. Hur går det? Bra 
hoppas vi! Är du snäll mot dig själv när du övar? Tänk på 
att avslappning och meditation inte hör ihop med prestation 
över huvud taget. Förvänta dig inget, observera bara utan 
att värdera. Det är själva övningen. Det som sker, det sker.

Du har bara sju dagar kvar! Njut av närvaron! Gör några  
närvaroövningar som du inte testat än. Kanske övningen 
”Mötet” på sidan 73? Njut!

DAG 15
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:



De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 16
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövningar:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:



De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 17
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:



DAG 18
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 19
Stunder då jag varit helt närvarande:



Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 20
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:



Dagens närvaroövning:

Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

DAG 21
Stunder då jag varit helt närvarande:

Situationer då jag önskat att jag varit mer närvarande:

Dagens närvaroövning:



Dagens avslappningsövning:

De här skillnaderna märkte jag i min kropp före och efter 
mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina känslor före och  
efter mina övningar:

De här skillnaderna märkte jag på mina tankar:

Hör du fanfaren? Det där gjorde du bra! 21 dagar med mer 
närvaro hoppas vi har förändrat dig och din tillvaro på ett 
skönt sätt. Fortsätt med närvaroövningarna i din vardag så 
att närvaro blir ett självklart tillstånd för dig.

”Det finns två dagar  
du inte bör bekymra dig över,
gårdagen och morgondagen.”



SAMMANFATTNING 

Hoppas att du känner att mer närvaro gjort skillnad i ditt liv. 
Nu ska du göra en sammanfattning av den här tiden. Jämför 
med vad du skrev när du formulerade ditt nuläge för 21 da-
gar sedan. Vilka nya insikter har du skaffat dig under den här 
perioden? Vad har du lärt dig om din förmåga att vara närva-
rande? På vilket sätt är din ökade närvaro en tillgång för dig? 

Detta har jag upptäckt om mig själv som jag inte visste förut:

Det här upplevde jag när jag gjorde avslappningsövningar:

Det här upplevde jag när jag mediterade:

Egna anteckningar:
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21 dagar med bättre kommunikation

Bra kommunikation är ju det absolut viktigaste i umgänget  
med andra människor, men det vi kommunicerar till oss 
själva, om oss själva, är ännu viktigare för vårt välmående. 
Följande 21 dagar hjälper vi dig att uppmärksamma både 
kommunikationen med andra och dig själv. Lek lite med 
de undersökande experiment som finns bland övningarna, 
hitta negativa och positiva mönster. Det kanske kan tyckas  
deprimerande att skriva ner de tankar som gjort att du inte 
mått bra, men det är viktigt att bli medveten om hur du  
brukar tänka för att kunna byta ut de tankarna mot mer 
stärkande tankar. Vi hoppas att du börjar reflektera över 
hur din och andras kommunikation låter och ser ut. När du  
jobbar med kommunikationskapitlet rekommenderar vi att 
du även gör övningarna som hör till kapitlet om bättre själv-
känsla på sidorna 154–161.

Nu kan du formulera och skriva in ett delmål under dag 10, 
till exempel: Jag ska bli en bättre lyssnare. När du uppnått 
ditt delmål bör du belöna dig med något du längtat efter. 
Bra kommunikation är ju trots allt det absolut viktigaste för 
bra relationer. Det här kan bli det mest lekfulla kapitlet om 
du tar till dig övningarna, men kanske också det viktigaste 
eftersom du nu ska träna dig på att stärka dig själv med opti- 
mism. Börja veckan med att läsa igenom och jobba med 
övningen ”Från negativitet till uppmuntran” på sidan 115. 
Lycka till!



DAG 1
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 

TEMA: KOMMUNIKATION



DAG 2
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 



DAG 3
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 



DAG 4
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 



DAG 5
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 



DAG 6
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 



DAG 7
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om:

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 



Härligt! Första veckan klar med fokus på kommunikation. 
Vi hoppas att du upptäckt intressanta saker om dig själv och 
din omgivning. Visst är det spännande! Nästa vecka kan du 
testa några övningar som ligger under rubriken ”Iaktta och 
lär dig mer” på sidan 112–113. De är dessutom spännande att 
använda som samtalsämne med till exempel dina arbets-
kompisar – eller varför inte på nästa middag med vänner? 

Har du kikat på det stycke som handlar om affirmationer på 
sidan 154? Gör det – det är väldigt bra att använda sig av af-
firmationer för att ställa om sitt mindset, och det är ju vad 
du håller på med för att må bättre. Håll koll på de delmål 
du formulerat under dag 10. Nu kör vi vecka två för bättre 
kommunikation!

DAG 8
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 



Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 

DAG 9
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 



Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 

DAG 10
Mitt delmål som har att göra med mitt sätt att kommunicera 
med mig själv och förbättra mitt mindset: 

Mitt delmål som har att göra med mitt sätt att kommunicera 
med andra:

Det här vill jag belöna mig med när jag kommit hit:



Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 



DAG 11
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 



DAG 12
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 



DAG 13
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 



DAG 14
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 

Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 



Du är bäst! I två veckor har du nu ägnat dig åt att ta reda  
på mer om hur du tänker om dig själv och hur du fungerar i 
din kommunikation med andra. Går det bra? Är det roligt? 
Gör fler övningar som ligger under rubriken ”Iaktta och lär 
dig mer” på sidan 112–113 och svara på frågorna i övning-
en ”Öka din utstrålning” på sidan 119. Tänk över frågorna  
under sista veckan och se hur du kan göra för att få mer i ditt 
liv av det du skrivit i dina svar. Du har bara sju dagar kvar! 
Hitta din lekfulla sida och gör denna vecka kreativ! 

DAG 15
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 



Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 

DAG 16
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 



Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 

DAG 17
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 



Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 

DAG 18
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 



Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 

DAG 19
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 



Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 

DAG 20
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 



Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 

DAG 21
Idag berömde jag mig själv för: 

Idag tänkte jag tankar som gjorde att jag inte mådde så bra. 
De handlade om: 

Idag vågade jag säga ifrån när: 

Idag borde jag sagt ifrån när: 

Idag pratade jag illa om/skvallrade jag om: 



Dagens lilla eller stora konflikt hanterade jag så här (om jag 
varit inblandad i någon): 

Hur skulle jag kunna förbättra min kommunikation i morgon?
Det jag tänker om mig själv: 

Hur jag beter mig mot andra: 

Strålande! Du har nu jobbat i 21 dagar för att förbättra din 
kommunikation, både med dig själv och med andra. Vi 
hoppas att du kan vara snällare mot dig själv i fortsättningen 
och mer peppande. Nu är det dags att sammanfatta dina 21 
dagar för bättre kommunikation. 

”En människas tunga är hennes svärd,
den effektiva talekonsten 

är starkare än all stridskonst.” 
EGYPTISKT ORDSPRÅK



SAMMANFATTNING 

Sammanfattningen är viktig – det är nu du ska påminna dig 
om vad du lärt dig. Det kan vara värdefullt att lite längre 
fram se tillbaka på det du skriver nu. 

Det här har jag upptäckt om mig själv som jag inte tänkt på 
förut:

Det här har jag lärt mig om hur jag kommunicerar med andra:

Det här har jag lärt mig om hur jag tänker om mig själv:

Det här behöver jag förändra framöver:
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21 dagar för bättre självkänsla

Varför vänta i evigheter på bekräftelse från andra när du 
kan ge den till dig själv redan nu? Att träna sig i självkärlek 
är absolut inte egoistiskt utan nödvändigt, spännande och 
utvecklande – det handlar om att ändra ditt mindset. Ju  
oftare du repeterar och upprepar dina affirmationer och de 
optimistiska och positiva tankarna för dig själv, desto bättre  
kommer du att må. Kom ihåg: du är redan fantastisk, du 
kanske bara glömmer bort det ibland för god självkänsla är 
en färskvara i ett samhälle som vinner på att du tvivlar. 

Under dina 21 dagar kommer vi att påminna om några 
övning-ar, men gör gärna fler. Varje dag ska du fylla i en 
stärkande affirmation. Det kan vara samma affirmation flera 
dagar i rad. Vi rekommenderar också avslappnings- och 
medita-tionsövningarna på sidorna 36–41, närvaroövningarna 
på sidorna 71–78 och övningarna för bättre självkänsla på 
sidor- na 154–161. 



Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

 Stärkande affirmationer och hur du använder dem hittar 
du på sidan 154–155. Formulera ett delmål under dag 10. 
Det kan till exempel vara att upprepa en affirmation ett 
visst antal gånger per dag, att göra någon av övningarna 
eller att sluta med något beteende som motverkar snarare 
än stärker din självkänsla. Planera in övningarna ”Lär dig 
uppskatta dig själv” på sidan 161 och ”Öka din utstrålning” 
på sidan 119 den första veckan. Övningen ”Från negativitet 
till uppmuntran” på sidan 115 bör du ha med dig under alla 
dina 21 dagar, den är grunden för hur du ändrar ditt mindset. 
När du uppnått ditt delmål tycker vi att du bör belöna dig 
med något du längtat efter. Varmt lycka till!

DAG 1
Dagens stärkande affirmation:



Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

DAG 2
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:



DAG 3
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

DAG 4
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 



Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

DAG 5
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:



De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

Påminn dig om att du ska skriva upp ett delmål för dag 10 
och kom ihåg att vara varsam och omtänksam mot dig själv. 

DAG 6
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:



DAG 7
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

Fantastiskt bra! En vecka med bättre självkänsla som mål har 
gått, och vi hoppas att du redan nu upplever förbättringar. Om 
du inte har gjort övningen ”Mitt bästa jag” på sidorna 28–30 
är det verkligen dags nu! Ha din målformulering från nuläget 
i det här kapitlet som utgångspunkt när du gör den. Lycka till 
med vecka två! 



DAG 8
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

DAG 9
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 



Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

DAG 10
Mitt önskade uppnådda delmål den här veckan är:

Jag belönar mig med:

Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 



Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

DAG 11
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:



De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

DAG 12
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:



DAG 13
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

DAG 14
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 



Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

Nu prioriterar du verkligen dig själv. Det är du värd! Två 
veckor för bättre självkänsla och vi hoppas att du märker 
skillnad. För att du ska uppnå effekt krävs upprepning –  
regelbundet och så ofta som möjligt. Egentligen kan du 
göra det enkelt: Stanna upp var du än är och vad du än gör. 
Ta ett djupt lugnt andetag och antingen tänk din affirmation 
eller säg den högt för dig själv. Försök att komma ihåg att 
göra det så ofta som möjligt under en dag. Skaffa dig ruti-
ner: varje gång du går på toaletten, vid varje måltid, när du 
kommer in genom ytterdörren efter jobbet. Pröva övningen 
”Medvetna andetag” på sidan 37.



DAG 15
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

DAG 16
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 



Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

DAG 17
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:



De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

DAG 18
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:



DAG 19
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

DAG 20
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 



Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:

De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

DAG 21
Dagens stärkande affirmation:

Detta har jag att vara tacksam för just idag: 

Idag har jag gjort den här övningen för att stärka min själv-
känsla:

Närvaroövning jag gjort idag:



De här stärkande tankarna om mig själv övade jag på idag:

Jag är värdefull för att:

Du är grym! Du har klarat av 21 dagar med övningar för att 
förbättra din självkänsla. Du kan inte ge dig själv en finare 
present. Tacka dig själv för att du är så klok! Hoppas att du 
börjar känna att du är värdefull och älskvärd, precis som du 
är. Avsluta med sammanfattningen, den är viktig.





Lista 5:Lista 5:
21 dagar med 21 dagar med 

mindre oromindre oro



21 dagar med mindre oro

De följande 21 dagarna ska vi försöka hjälpa dig att upp-
märksamma dina orostankar och lyfta fram dem i ljuset för 
att se vad de egentligen handlar om. Det kommer att gå bra, 
målet är att upptäcka att nästan alla orostankar är fantasier. 
Vi hoppas och önskar att du ska kunna förändra negativa 
tankemönster genom att inse att ”det är bara en tanke och 
den har inget med verkligheten att göra. Jag låter tanken 
passera utan att börja älta och analysera den, sedan släpper 
jag taget om den.” 

Övningen ”Tillbaka till kroppen” på sidorna 72–73 rekom-
menderar vi att du börjar med direkt. Det är en oerhört en-
kel, avledande och effektiv övning som du kan göra nästan 
var som helst och när som helst. Ge dig själv den möjligheten. 

Under stressade förhållanden kan det vara svårt att bemäs-
tra oro, och därför är det extra viktigt att du regelbundet gör 
någon av avslappnings- eller meditationsövningarna på sid-
orna 36–41. Affirmationerna du hittar på sidan 154, och när-
varoövningarna på sidorna 71–78 och övningen: ”Från nega-
tivitet till uppmuntran” på sidan 115, är också oerhört viktiga 
att träna på eftersom medveten närvaro i ögonblicket är en 
väldigt stor del av lösningen för att minska oro. 

Kom ihåg att det är viktigt att träna medveten närvaro i fö-
rebyggande syfte så att du kan använda dig av effekten när 



en svår situation uppstår, på samma sätt som du tränar vad 
som helst för att kunna använda dig av det när du behöver 
det. Dag 1, 8 och 15 ska du formulera en närvaroövning som 
du vill träna på varje dag under en vecka. Det kan till ex-
empel vara att varje dag vara helt närvarande i handlingen 
när du borstar tänderna, när du äter en måltid eller när du 
möter en människa. Du bestämmer själv vilken situationen 
för veckan ska vara. Läs mer om det i övningarna ”Närvaro i 
det enkla” och ”Mötet” på sidan 73–74. Formulera ett delmål 
för att minska din oro under dag 10. Det kan till exempel låta 
så är: Inom tio dagar ska jag ha börjat uppmärksamma mina 
orostankar på det sätt som beskrivs i övningen ”Uppmärk-
samma dina tankar” på sidan 198.

DAG 1
Den här veckan övar jag mig på att vara närvarande när jag:

Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 



Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 2
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 3
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 



Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 4 
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 5 
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.



Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 6 
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 7 
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ



Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

Mycket bra! Du har nu tagit dig igenom den första veckan. 
Har du upptäckt att det är viss skillnad på tanke och känsla, 
och att du kan påverka din känsla genom att ändra din tan-
ke? Det här är bra för dig. Fortsätt med dina övningar, och 
fortsätt att prioritera dig själv. Du kan, och du är viktig!

DAG 8 
Den här veckan tänker jag öva mig på att vara närvarande 
när jag:

Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.



Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 9 
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 



DAG 10 
Mitt önskade uppnådda delmål den här veckan är:

Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 11 
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 



Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 12
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 13 
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.



Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 14 
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

Du gör det här jättebra! Två veckor med övningarna och vi 
gissar att du redan känner viss minskad oro. Hoppas att du 



inser hur viktiga övningarna är för dig. Fortsätt, det är inte så 
svårt nu när du vet precis hur du ska göra, eller hur? I veckan 
som kommer kan du därför kika på några av de andra öv-
ningarna som vi rekommenderade i början av kapitlet. Och 
om du inte gjort övningen ”Mitt bästa jag” på sidorna 28–29 
är det dags nu. Gör den till en rolig uppgift och se vad som 
händer inom dig. Sju dagar till – du vet väl att du är fantastisk 
som gör det här för dig själv?

DAG 15 
Den här veckan tänker jag öva mig på att vara närvarande 
när jag:

Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 



DAG 16
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 17 
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 



Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 18 
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 19 
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 



Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 20 
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för minskad oro” har jag gjort 
gånger.

Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något jag oroat mig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

DAG 21
Veckans närvaroövning avklarad?   JA  NEJ

Övningen ”Meditation för mindre oro” har jag gjort 
gånger.



Det här handlade mina orostankar om idag: 

Jag var rädd att detta skulle hända: 

Är det något du oroat dig för de senaste dagarna som har 
inträffat? 

SAMMANFATTNING 
Nu är det viktigt att du skriver ner din sammanfattning så 
att du kan se hur de senaste veckorna har påverkat dig. Dina 
anteckningar kan också vara användbara att läsa senare,  
antingen som peppande påminnelse eller för att inspirera 
dig att fortsätta.

Det här har jag upptäckt om mig själv som jag inte visste  
förut:

Jag har upptäckt att jag kan minska min oro genom att:



Vilka positiva förändringar kan jag fortfarande behöva göra?

Annat som jag lärt mig om mina tankar och känslor:

Egna anteckningar:

"Använd din fantasi 
till att göra något konkret 
istället för att oroa dig."




