
Hålla små löften till dig själv.

Utveckla och behålla dagliga rutiner/ritualer.

Säga nej till det som inte tillför kvalité till vårt liv.

Hålla på gränser även när det känns obekvämt.

Kunna stänga av för att spendera värdefull tid med dig själv för att reflektera.

Berätta om våra behov objektivt och utan att döma.

KÄRLEKSFULL DISCIPLIN

Många barn fick aldrig lära oss enkla, hjälpsamma, vanor och ritualer. 

Som vuxna kan vi börja att kultivera detta genom att ha kärleksfull disciplin.
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DE FYRA GRUNDPELARNA AV ATT SKAPA ETT SUNT FÖRÄLDRASKAP TILL DIG SJÄLV

Nedan har fyra grundpelare som har blivit skadade, eller inte inlärda och visade  för
oss som barn. Läs igenom i lugn och ro och skapa dig en relation till varje grundsten

 
Efter att du har läst igenom och reflekterat över varje grundsten, ta fram din skrivbok och lägg energi

och tid på just den av hörnstenarna som är mest aktuell just nu.
Fråga dig själv: 

Vilket behov är störst i mig just nu?



Gå och lägga dig tidigare.

Äta nyttig hälsosam hemlagad mat.

Meditera i fem minuter (eller längre varje dag) 

Röra på kroppen under fem minuter eller längre.

Skriva dagbok.

Ta dig ut till skogen.

Vara i solen och njuta av strålarna som träffar din kropp.

Se till att träffar de som du älskar.

Omvårdnad och omsorg om dig själv

Många barn har aldrig fått lära sig värdet av att sova, av att röra på sig, att äta rätt och att få

kontakt med naturen. Som vuxna kan vi kultivera omsorg inom dessa områden genom att:
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Dansa och sjunga fritt

Vara spontan

Pröva nya hobbies - eller leta upp nytt intresse.

Lyssna på underbar musik 

Ge en okänd person en komplimang

Göra någonting som vi älskade att göra som barn.

Ha kontakt med de vi älskar.

Glädje

Många barn har aldrig fått lära sig värdet av att känna glädje, spontanitet, kreativitet, lek och

att njuta. Som vuxna är det livsviktigt att komma ihåg att leka, att känna kontakt och att ha

hobbies som vi njuter av att göra. Vi kan kultivera glädje genom att:

 

DITT INRE BARN

HOLISTISK LIVSTIL

0722841148 | info@soulwise.se | www.soulwise.se



Att andas djupt ner i magen.

Observera hur våra känslor känns i kroppen. 

Lära oss vilka våra triggers är.

Tillåta oss att ha våra emotionella reaktioner utan att döma, anklaga eller skambelägga

våra känslor utan tvärtom tillåta dom att finnas och att få strömma igenom och ut genom

kroppen.

Emotionell Reglering

Många barn har aldrig fått lära sig värdet av att  praktisera och att skapa emotionell

medvetenhet. Som vuxna är det livsviktigt att utveckla vanor som gynnar det så vi kan healas.

Vi kan reglera vår emotionella medvetenhet genom att kultivera:
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