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Øvelser til flere positive følelser.  
 
Nedenfor har jeg samlet et udvalg af øvelser, der vil øge din selvbevidsthed og fornemmelse af egne 
følelser (emotional self-awareness i EQi) samt øvelser, der øger dine positive følelser. 
 
Øvelserne er inspireret af Martin Seligmans arbejde med positiv psykoterapi. Martin Seligman er en 
anerkendt amerikansk professor og psykolog, der er ophavsmand til positiv psykologi. 
 
Vælg et par stykker og start med det samme. De fleste kræver blot en lille indsat, nogle kræver en lille 
indsats hver dag til gengæld kan du være sikker på, at de virker! 
 

1. Positiv introduktion. Skriv en side på minimum 300 ord, hvor du beskriver en konkret 
situation med dig som leder. Du skriver om dig fra din bedste side og fremhæver så mange 
positive sider af dig selv som du kan komme i tanke om. Beskriv, hvordan du har brugt dine 
styrker også de styrker, der blev kortlagt i din EQi test. Du er velkommen til at maile den til din 
coach, det giver god indsigt og værdi for din coach. 

2. Beskriv dine styrker. Skriv, hvad der er dine styrker og hvordan du bruger dem dels i din fritid 
og på dit arbejde. Er der forskel på, hvilke styrker du bruger henholdsvis i din fritid og på 
arbejde? Planlæg, hvordan du kan bruge dine styrker mere optimalt så flere sider af dig 
kommer i spil både i din fritid og på arbejde. 

3. Hvad er dit formål? Overvej, hvad der er dit formål her i livet. Hvad er virkelig vigtigt for dig? 
Hvad giver dig ny energi selvom du har været i gang længe? Hvordan giver dit arbejde mening 
for dig? Hvordan bidrager dit arbejde til, at du opfylder dit formål? Hvad kan du gøre for, at 
dit arbejde giver endnu mere mening eller bliver mere meningsfuldt?  

4. 3 gode ting, hver dag. Anskaf en dagbog eller notehæfte. Hver aften skriver du tre ting, der er 
gået godt denne dag. Skriv også, hvorfor de er gået godt. det er vigtigt, at du skriver dem for 
at få den bedste effekt. Det kan være små og store ting. Hold fast i øvelser selvom det føles 
mærkelig i starten, skriv både de tre gode ting og hvorfor de gik godt. Det justerer på din 
opfattelse og din positive stemning. 

5. Afliv dårlige vibrationer. Har du haft ubehagelige eller frustrerende oplevelser, som bliver ved 
med at bide sig fast i dine minder kan det være en hjælp at skrive om dem.  Skriv om 
frustrationen, irritationen, vreden eller hvilke følelser du oplever i forbindelse med minderne. 
Skriv også hvordan oplevelserne og de medfølgende følelser er med til at fastholde en dårlig 
vibration. Overvej: Hvor længe skal de dårlige vibrationer og negative følelser have lov at 
holde sit tag i mig? Er jeg klar til at give slip NU og erstatte minderne med mere neutrale 
følelser? Hvilke mere neutrale følelser vil jeg erstatte de andre med? Hvordan er de? 

6. Taknemlighedsbrevet. Skriv et taknemlighedsbrev til en som du aldrig har fået takket 
ordentligt. Aflever brevet personligt og fortæl gerne med ord, hvad der står i brevet. Lav 
denne øvelse uden nogen form for tanke om at modtage noget retur. Du viser din 
taknemlighed uden forventning om at få noget igen.  

7. Meditation eller mindfulness. Dyrk minimum10 minutters meditation eller mindfulness 
hverdag. Dette er en af de mest effektive måder, nok den mest effektive måde, til at opnå 
øget positive emotioner, mindre stress, større overskud og øget kognitive evner.  
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