
D I T 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
För mer kärlek till dig själv!



Det finns en relation som är viktigare än någon annan: 
ditt förhållande till dig själv. 

För i slutändan finns det ingen du spenderar mer tid med, än dig
själv! Om du har ett kärleksfullt förhållande till dig själv kommer dina
relationer med andra också att förbättras! Att regelbundet ställa sig

själv viktiga frågor är till stor hjälp, eftersom det styr vägen till en
större kärlek till dig själv. 

 
Dagboksskrivande är ett bra tillfälle att komma i kontakt med sig

själv och ta reda på vad du verkligen vill få ut av livet och vad du vill
förändra. 

Genom vårt ”Self-love” tool kit kan du starta resan som hjälper dig att
skapa en mer kärleksfull relation med dig själv. Bland annat kommer

du att lära känna dig själv lite bättre, packa din "Kärlek till dig själv
ryggsäck" (med mycket styrka och näring för din själ!) Lägg grunden

för din dagbokrutin. 
 

Allt under mottot: Livet är så mycket bättre när vi accepterar oss
själva precis som vi är - med alla våra svårigheter och svagheter!

B Ö R J A  Ä L S K A  D I G  
S J Ä L V  M E R ,  R E D A N  I D A G !



V A D  Ä R  V I K T I G T  P Å
R I K T I G T  F Ö R  D I G ?

Idag har vi 15 frågor som hjälper dig att lära känna dig själv lite bättre, och som kan

göra det tydligare för dig vad det betyder att verkligen älska sig själv. Se det som det

första steget i att implementera dagboksskrivande i din vardag. 

Ju tydligare detta är för dig, desto lättare blir det för dig att älska dig själv och det

betyder att du så småningom faktiskt kommer att öva på att visa mer kärlek till dig

själv i din vardag.

B O N U S T I P S  
F R Å N  B A R T : Sätt dig bekvämt: följande frågorkräver lite lugn och ro. Tänd ett ljus,gör din favoritdryck, ta fram dinfinaste anteckningsbok och svara påföljande frågor i din egen takt.

 Vad innebär det att älska sig själv?

 När känner jag att jag verkligen tar hand om mig själv / står upp för mig själv /

gör något bara för mig själv?

 Vad njuter jag verkligen av att göra?

 Vilka är mina styrkor?

 Vad är verkligen viktigt för mig i livet?

 Vad får mig att slappna av?

 Hur skulle min perfekta morgon se ut?

 Vilken vana skulle jag helst vilja ha?

 När känner jag äkta lycka och glädje? 

 Vad säger min inre röst om mig?

 När känner jag att jag inte tar hand om mig själv / inte står upp för mig själv /

skadar mig själv?

 Vad stressar mig?

 Vilka är mina svagheter?

 Vilka egenskaper beundrar jag hos andra människor?

 Vad stjäl energi från mig?
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Efter att du har svarat på dessa frågor för att lära känna dig själv ännu bättre,

så kommer vi idag även att visa dig en visualiseringsövning som ger dig en

kunskap som du kan ta med dig vart du än går. 

Steg 1: Titta på dina svar från den första övningen och markera alla nya

lärdomar du fått om dig själv. Allt det positiva du skrev ner om dina goda

egenskaper, vad du behöver för att vara riktigt glad och hur du kan göra något

bara för dig själv. 

Steg 2: Lägg dessa anteckningar i din "Self-love ryggsäck". Använd ljusa färger

och lägg till roliga citat eller annat - var så kreativ som du vill! 

Steg 3: Häng din ”Self-love ryggsäck” någonstans där du kommer att se den

ofta, eller vik ihop den och lägg den i din väska eller plånbok. Hur du än gör är

poängen att du skall påminna dig själv om dina goda egenskaper och de

saker du kan, eller borde göra för att känna större kärlek till dig själv! 

Om du vill ta en bild av din ”Self-love ryggsäck” och dela med dig av den
på sociala medier, tagga gärna oss. Hur du än gör så ser vi fram emot att
höra från dig!

D I N  " S E L F - L O V E "
R Y G G S Ä C K



PACKA DIN 

"SELF-LOVE RYGGSÄCK"

______________

________

________

________

______________

______________

________

________

________

______________



”Det är inte de som är lyckliga som är tacksamma. Det är de som är
tacksamma som är lyckliga. ”- Francis Bacon 

… och det är mottot i följande övning! Denna övning kommer att vara

en mäktig avslutning på din ”SELF LOVE tool kit”. Vi vill först och främst

att du ska ”komma hem” från den här resan och känna dig stark och

nöjd med dig själv, men vårt långsiktiga mål är att göra det här till

något hållbart som varar livet ut. 

Därför kommer du i den här övningen att skriva ett tackbrev till
dig själv!

S Ä G  B A R A  T A C K



TACKBREV

Skriv ett tackbrev till dig själv. 
Till exempel. Något sådant här:

Kära Hanna, 

Det jag värdesätter mest hos dig är din oändliga optimism

och att du alltid gör det bästa av alla situationer. Jag

beundrar dig för att du uppnådde ditt mål i år och att du

äntligen uppfyllde din dröm om att öppna ditt eget

trädgårdscenter. Du har verkligen gröna fingrar, och det är

något du borde vara riktigt stolt över! 

Hälsningar, Hanna

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

Du kommer att upptäcka: att skriva detta tackbrev
kommer att knyta ihop säcken på din resa - och omdu någonsin tvivlar på dig själv kan du läsa detigen. Eftersom du fokuserade fullt ut på dina godaegenskaper när du skrev det kommer det att ge dig

ny styrka.



Tyckte du om våra dagboksövningar? Vi hoppas att du inser att om du
skriver ner dina tankar regelbundet kommer det leda till en större

kärlek till dig själv och en lyckokänsla. 
Men får vi ge dig ett sista tips?

 Ta en titt på våra Vertellis Chapters, en av världens mest sålda
tacksamhetsdagböcker. Chapters är en personlig coach i bokform,

med meningsfulla frågor och inspirerande berättelser som leder till
större tacksamhet och en känsla av tillfredsställelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så här har till exempel Susanne upplevt Vertellis Chapters: 
Vertellis Chapters påminde mig om hur viktigt det är att vara

tacksam och att reflektera över vad man är tacksam för. Jag har
verkligen fått de där hjälpsamma knuffarna jag behövt, i rätt

riktning, särskilt nu under COVID, det har varit ett sätt för mig att
hålla mig positiv " 

 
Och Elisabeth skriver: 

Vertellis Chapters har hjälpt mig att ordna mina tankar, de har gett
mig tid för reflektion med frågor som är välformulerade. Jag är

väldigt nöjd och kommer definitivt att beställa från Vertellis igen. ” 
 

När du köper en kopia av Vertellis Chapters får du också tillgång till
vårt Vertellis kunskapsbibliotek med otaliga artiklar, e-böcker och

onlinekurser. Allt kommer att vägleda och stödja dig på din resa till
mer självreflektion och personlig utveckling! 

 

Läs mer om Vertellis Chapters här!

Ä R  D U  N Y F I K E N  P Å  M E R ?

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

