
Minikurset 

Styrk Din Selvfølelse

Hvordan 
styrke din 
selvfølelse?
Det finnes ingen lettvint superkur. Beklager. 
Ansvarliggjør deg selv ved å tenke at du utvikler deg fra å ha en usunn selvfølelse 
til å ha en sunn selvfølelse! Lov deg selv å bli din beste venn!

Du skal få noen verktøy for å styrke din selvfølelse 
og bli din beste venn:

Flytt fokus i din indre dialog fra være din verste kritiker til å bli din beste venn i 
hverdagen. Se for deg din beste venn og hva hun ville sagt til deg i ulike situasjon-
er eller hvordan du ville definert en god venn. 

Tre kvaliteter på en god venn kan være:
 - Din beste venn aksepterer deg for den du er
 - Din beste venn lytter til deg selv om du har det vanskelig
 - Din beste venn hjelper og støtter deg når du trenger det.

Lene Sofie Arnesen har vært samtaletera-
peut i godt over ti år. Hun er forfatter av 
boka “Positive tanker er bullshit 
- hemmeligheten bak sunn seelvfølelse.”  



Steg 1: Aksepter deg for den du er. 
Når du først aksepterer den du er, skjer det en endring. Det er så fort gjort å strebe 
etter å føle eller være noe annet enn hva du er akkurat nå. Det som kan skje da 
er at du står fast, fordi du ikke klarer å akseptere hvordan du har det akkurat nå. 
God næring til å akseptere deg selv er å si til deg selv at “sånn er det akkurat nå!” 
Det er fort gjort å tenke på HVORFOR har jeg det sånn nå – HVORFOR er jeg 
ikke glad? Dette er dårlig næring til aksept – spør heller om hvordan du har det. 

Eksempler på dette i hverdagen:
 ”Akkurat nå er jeg lei meg  - akkurat sånn er det nå.”
 “Akkurat nå er jeg bekymret for hvordan det går med datteren min/ sønnen  
   min - akkurat nå er det sånn.”
 ”Akkurat i dag orker jeg ikke så mye - og det er greit.”
 ”Akkurat nå er jeg urolig – og det er greit. ”

Husk at næring til aksept kan gis med enkle steg i hverdagen din. Du trenger ikke 
tenke positivt – det er lov å akseptere de følelsene og kroppsignaler du har. 

Steg 2: Lytt til deg selv og dine signaler i kropp, 
følelser og tanker. 
Øk din oppmerksomhet på hva som skjer i hele deg. 
 - Kropp og følelser
 - Tanker 
 - Hva du senser utenfor deg selv. 

Eksempler på dette i hverdagen:
Du er bekymret og har et tankekjør – stopp opp og kjenn etter om det kan funke å 
gå deg en tur. La tankene være som de er og se hva som skjer når du beveger deg. 
 
Har du uro i brystet ditt, kan du ta hånden din og kontakte uroen. Det er store 
muligheter for at uroen roer seg under hånden din uten at du presser deg til å føle 
eller kjenne noe annet enn du faktisk gjør. 



Steg 3:  Hjelp og støtt deg selv i hverdagen. 
Spør deg selv HVORDAN har jeg det her og nå og HVA trenger jeg? Utforsk dette med 
konkrete ting i hverdagen.

Et godt tips er å starte hver morgen med å spørre deg selv hvordan du har det i dag og 
videre se på hvordan du selv kan bidra for å ivareta deg selv akkurat denne dagen. Dette 
kan være en utfordring, dersom du er vant til å sette andres behov først. 

Eksempler på dette i hverdagen:
 
 ”Jeg våkner opp med uro og er lei meg og jeg vet jeg er premenstruell. Da   
 har jeg behov for å si til familien min at jeg ikke er i form og trenger ekstra   
 mange klemmer i dag.”

 ”Jeg våkner opp med masse energi og jeg har behov for å finne på noe gøy   
 sammen med barna i kveld.”

 ”Jeg våkner opp og det verker i kroppen og jeg har behov for  å melde avbud   
 på avtaler etter jobb i dag – sånn er det nå.”
 

Hvordan bruker du disse verktøyene:
Disse tre stegene glir veldig i hverandre og det er ikke så nøye hvilken rekkefølge du 
gjør dette, for alt henger sammen. Det viktigste er hva som gir mening for deg. Gi deg 
tid og fokus til denne prosessen som ikke er noen quick fix. Det er ikke så håndterbart 
eller målbart, slik som din selvtillit på ulike aktiviteter kan være. Du kan ha et mål om å 
bli bedre på å jogge tre kilometer i løpet av tre måneder, men å ta dine følelser og behov 
på alvor er ikke så lett å sette en tidsfrist på. Klarer du å se verdien i de tre stegene her 
og bruke helt enkle hverdagsepisoder som fokus, vil dette skje gradvis over tid. 


