
D I T  V E R T E L L I S
S E L F - L O V E

T O O L K I T
For mere selvkærlighed!



Der er et forhold, der er vigtigere end noget andet: 
Dit forhold til dig selv. 

 
For der er ingen, du bruger mere tid sammen med end dig selv! Hvis

du har et kærligt forhold til dig selv, vil dit forhold til andre også blive
bedre! Ved regelmæssigt at stille sig selv motiverende spørgsmål er

meget nyttigt, fordi det styrer dig i en retning til mere selvkærlighed.
 

Dagbogsskrivning er en vidunderlig mulighed, for at komme i tættere
kontakt med sig selv og finde ud af, hvad man virkelig vil have ud af

livet, og hvad man gerne vil ændre. Vores toolkit til mere
selvkærlighed hænger sammen med dette og hjælper dig med at

etablere et mere kærligt forhold til dig selv. Blandt andet vil du lære
dig selv lidt bedre at kende. 

Pak din “selvkærligheds-rygsæk” (med masser af styrke og næring til
din sjæl!) og kom ind i en god rutine for med dagbogsskrivning. 

 
Livet er så meget smukkere, når vi accepterer os selv som vi er - med

alle vores fejl og svagheder!

E L S K  D I G  S E L V  
M E R E  F R A  I D A G . . .



H V A D  E R  V I R K E L I G
V I G T I G T  F O R  D I G ?

I dag har vi 15 spørgsmål til dig, der hjælper dig med at lære dig selv lidt bedre at

kende, og det kan også være med til at give afklaring på, hvad selvkærlighed

betyder for dig. Se det som et første skridt mod at integrere dagbogsskrivning i dit

daglige liv. Når alt kommer til alt, jo mere klarhed du har om dette, jo lettere bliver

det at elske dig selv, og det betyder, at du til sidst faktisk vil udøve selvkærlighed i

dit daglige liv.

B A R T S  B O N U S  
T I P S : Sæt dig godt til rette. Denne typespørgsmål kræver lidt fred og ro. Tændet stearinlys, lav en kop varm kaffe/te,find din dagbog frem og besvarspørgsmålene i dit eget tempo.

Hvad betyder selvkærlighed for mig?

Hvornår har jeg lyst til at passe godt på mig selv / forsvare mig selv / gøre noget

godt for mig selv?

Hvad kan jeg virkelig lide at gøre?

Hvad er mine styrker?

Hvad er virkelig vigtigt for mig i livet?

Hvad får mig til at slappe af?

Hvordan ville min perfekte morgen se ud?

Hvilken vane vil jeg rigtig gerne have?

Hvornår føler jeg ægte lykke og glæde?

Hvad siger min indre kritiker om mig?

Hvornår føler jeg, at jeg ikke passer godt på mig selv / ikke forsvare mig selv?

Hvad stresser mig?

Hvad er mine svagheder?

Hvilke egenskaber beundrer jeg hos andre mennesker?

Hvad bruger jeg for meget unødvendig energi på?
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Efter at have givet dig nogle spørgsmål, som du kan bruge til at lære dig selv

endnu bedre at kende, viser vi dig idag en vidunderlig visualiseringsøvelse, der

gør det muligt for dig at bære denne nye viden med dig overalt. 

Trin 1: Se på dine svar fra første øvelse og fremhæv al indsigt om dig selv. Alle

de positive ting, du skrev ned om dine gode kvaliteter, hvad du har brug for,

for at være virkelig glad, og hvordan du kan gøre noget godt for dig selv. 

Trin 2: Overfør disse noter til din “selvkærligheds-rygsæk”. Brug lyse farver og

tilføj sjove tegninger - vær så kreativ, som du overhoved kan og vil! 

Trin 3: Hæng din selvkærligheds-rygsæk op et sted, hvor du vil se den ofte,

eller fold den sammen og læg den i din taske eller pung. Uanset hvad er

pointen at minde dig selv oftere om dine gode kvaliteter, og de ting du kan

eller burde gøre for at opnå endnu mere selvkærlighed! 

Hvis du vil tage et billede af din selvkærligheds-rygsæk, for at dele den
på sociale medier, må du meget gerne tagge os. Vi glæder os til at høre
fra dig!

D I N  S E L V K Æ R L I G H E D S -
R Y G S Æ K



PAK DIN SELVKÆRLIGHEDS-

RYGSÆK
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”Det er ikke de glade mennesker, der er taknemmelige. Det er de
taknemmelige mennesker, der er glade. ” - Francis Bacon 

... og det er mottoet bag denne øvelse! Øvelsen vil være en stærk

afslutning på dit self-love toolkitx. Vi vil så gerne have, at du, efter

denne rejse, føler dig stærk og tilfreds, men vores hovedmål er at få

dette til at vare ved på sigt. 

Derfor skal du i denne øvelse skrive dig selv et takkebrev!

B A R E  S I G  T A K



TAKKEBREV

Skriv et takkebrev til dig selv. 
Eksempelvis noget i denne stil:

Kære Agnethe, 

Hvad jeg værdsætter mest ved dig er din uendelige

optimisme, og at du altid får det bedste ud af enhver

situation. Jeg beundrer, at du fulgte dine mål i år, og at du

endelig opfyldte din drøm om at åbne dit eget havecenter.

Du er virkelig dygtig til dit arbejde, og det er noget, du skal

være rigtig stolt af! 

Kærlig hilsen Agnethe

B A R T S  
B O N U S  T I P S :

Ved at skrive dette takkebrev afslutter du dinrejse - og hvis du nogensinde tvivler på digselv, kan du læse det igen og igen. Fordi duskrev det, da du fokuserede fuldt ud på dinegode kvaliteter, vil det give dig ny styrke.



Fandt du vores dagbogsøvelser nyttige? Vi håber, at du også kan
se vigtigheden ved at skrive sine følelser ned, og at det kan føre

til mere selvkærlighed og lykke. 
Men må vi give dig et sidste tip? 

Tag et kig på vores Vertellis Chapters dagbog. 
 

En af   verdens mest solgte dagbøger for mere taknemmelighed.
Chapters er en personlig coach i form af en bog med

inspirerende spørgsmål og motiverende historier, der fører til
mere taknemmelighed og tilfredshed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er for eksempel, hvordan Susanne 
oplevede Vertellis Chapters: 

”Vertellis Chapters mindede mig om vigtigheden ved   at være
taknemmelig og reflektere. Jeg har virkelig nydt de nyttige

skub, især nu under COVID, så jeg kan være positiv ” 
 

Og Bettina siger: 
”Chapters hjælper virkelig med at organisere dine tanker, giver

stof til eftertanke med fantastiske spørgsmål og er smukt
designet. Jeg er meget glad for den og vil helt sikkert bestille fra

Vertellis igen. ” 
 

Når du køber en Chapters bog, får du også adgang til vores
Vertellis vidensbibliotek med utallige artikler, e-bøger og online

kurser. Alt det vil guide og støtte dig på din rejse til mere
selvrefleksion og personlig udvikling! 

 
Få flere oplysninger om Vertellis Chapters her!

E R  D U  N Y S G E R R I G  P Å  M E R E ?

https://www.vertellis.dk/products/vertellis-chapters

