
 
 
Her er dag-for-dag-oversikten.  
Video-workshopen, artikkelen, bonusen og sjekklisten finner du: HER 
 
Hvis du har spørsmål, når du meg på denne eposten: 
terje@terjenordkvelle.com 
 

Her er øvelsene og setningene 
● Daglig rutine for deg selv: Speilsnakk og takknemlighet. 

 
 
Dag 1:  
Mange av oss måler vår verdi som mennesker til vårt ego og våre prestasjoner 
eller fiaskoer. For å unngå det, si: 
Du: (Fornavn) "Vet du hvorfor jeg er glad i deg?" 
Barn: (Sannsynligvis "nei".) 
Du: "Det er ikke fordi du er (flink på skolen, gjør oppgaver, flink i idrett, osv). Det 
er fordi du er deg. Jeg er glad i deg. Uansett hvor flink du er. Også hvis du gjør 
feil eller dumme ting. Fortsatt glad i deg." 
 
Dag 2:  
Overraskende mange av oss kjenner på følelsen av å ikke være gode nok. (Det 
er igjen sabotøren som snakker.) 
Si derfor: 
Du: (Fornavn) "Jeg leste her om dagen at mange ikke tror at de er gode nok. 
Håper du vet at du er god nok? Akkurat som du er." 
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Dag 3:  
Vi trenger alle tilbakemeldinger for å finne ut våre styrker og talenter, ja hvem vi 
er. Spør derfor: 
Du: (Fornavn) "Jeg har tenkt på en ting, jeg lurer på hvem du beundrer. Hvem du 
ser opp til?" (Det kan være kjendiser, familie, tegneseriefigurer, superhelter. 
Hvem som helst.) 
 
La oss si at barnet svarer Greta Thunberg. Da kan du si. "Så bra. Hva er det du 
liker ved Greta? Barnet svarer f.eks modig. Da kan du si. "Vet du. Det betyr at 
også du er modig. Ellers hadde du ikke beundret motet i Greta. Vi har alltid den 
egenskapen vi beundrer i andre." 

 
Dag 4:  
For å sørge for positivt selvsnakk i barnet ditt, still spørsmålet: 
Du: (Fornavn) "Hva liker du best ved deg selv?" 
Hvis ikke barnet har et svar, vær klar til å komme med minst tre forslag. 

 
Dag 5:  
Mange kjenner på en følelse av de ikke fortjener å være lykkelig. Si derfor: 
Du: (Fornavn) "Vet du, mange føler at de ikke fortjener å være lykkelige. Håper 
du vet at du fortjener det? Du fortjener all lykken du kan få!" 
 
Dag 6:  
Mange foreldre gir mest oppmerksomhet til det de er misfornøyd med. Snu det 
på hodet: “Catch them doing something right”.  
Fokuser på det som virker.  
Du: (Fornavn) "Vet du, Jeg er så glad for at du x x x.” 
 
 
Dag 7: Vi trenger alle tilbakemeldinger for å finne styrkene og talentene våre - 
hvem vi er. Si ordene Du er: 
 
Du: “Jeg har tenkt på en ting, du er X. "(Det kan være ord som modig, snill, tøff, 
omsorgsfull, kreativ ++.) 
 
 



 
 
Dag 8: 
Denne setningen er er fin for å bygge selvbilde og selvtillit. Den bedrer også 
relasjonen mellom dere, fordi maktbalansen blir lik. 
 
Du: (Fornavn) "Kan jeg be deg om råd? Ser du, det er noe jeg lurer på. Det 
handler om: (Problemer på jobben, valg av klær, ++.) Hva tror du jeg burde 
gjøre? " 
 
Takk barnet for rådet og bruk den hvis du kan. 
 
 
 
Dag 9: Gjør barn oppmerksomme på at de kan ha en indre kritisk stemme som 
forteller dem negative ting. Si derfor: 
 
Du: (Fornavn) "Mange mennesker har en slags ekstra stemme i hodet. En 
stemme som forteller dem at de ikke er gode nok, ikke pene nok, smarte nok og 
sånt. 
 
Hvis du har en slik stemme, er det viktig at du vet at stemmen lyver. Det er ikke 
sant, det den sier. Du er god nok, pen nok og smart nok, ok? " 
 
Masse lykke til! 
Terje. 
 
 
 
 


