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_________________________________________________________

Hur kändes det
i kroppen, i detalj, under
den här upplevelsen?
En känsla av lätthet
i ansiktet, kände hur
axlarna sjönk ner och
mungiporna gick upp.

Vilken upplevelse
var det?

Exempel: När jag
åkte hem efter mitt
skift – stannade till
och lyssnade på
fågelsången.
Lättnad, välbehag.

Vilka känslor och
sinnesstämningar
åtföljde den här
händelsen?

”Det är bra”, ”Så
underbart [ fåglarna]”,
”Det är så härligt att
vara utomhus.”

Vilka tankar korsade
ditt sinne?

”Det var en sådan liten
sak, men jag är glad
att jag lade märke till
den.”

Vilka tankar dyker
upp nu när du skriver
ner det här?

(forts.)

Tisdag

Måndag

Dag

Bli medveten om en behaglig händelse i samma stund som den uppstår. Använd följande frågor för att bli uppmärksam på alla detaljer
i upplevelsen medan den pågår. Skriv ner svaren efteråt.

Namn:

Dagbok över behagliga upplevelser
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