
Vårt språk färgar vår upplevelse. 
Våra ord kan begränsa vår förståelse för 
hur vi känner, eller hjälpa oss att kontextualisera och förhålla oss
till det som pågår.

Dr. Lisa Feldman Barrett pratar om att ju mer finkorniga
(detaljerade) vi kan vara i att nyansera våra känslor och mer
korrekt benämna dem, ju bättre kan vi möta dem.

På nästa sida finner du en nedbantad variant av Känslohjulet som
jag och Sandra Aggemo kommer att använda oss av i vår kurs 'Bli
känslostark' som börjar i oktober. Hjulet utgår från Dr. Gloria
Willcox ursprungliga modell The Feeling Wheel.

Jag önskar dig en innerlig självutforskning, och hoppas att
Känslohjulet kan vara ett hjälpsamt verktyg på din resa.

Lycka till!

veronicajaderlund.se @vevvejaderlund

Kalibrera din inre kompass Vevve Jäderlund
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Börja i den innersta cirkeln och känn efter hur de olika
känslorna känns (emotionernas sensationer).

Sen väljer du en emotion, säg Glädje och går vidare till 
den andra ringen och de fyra nyanserna av glädje.

Hur känns Lycka, Samhörighet, Fridfullhet och Optimistiskt 
i dig? Och hur skiljer de sig från varandra?

Så fortsätter du hjulet runt.
Nästa gång du känner en känslovåg komma försöker du
urskilja vilken nyans av Ilska / Sorg / Rädsla / Glädje /
Överraskning / Kärlek du känner.
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Så kan du använda Känslohjulet
för att lära känna dina känslor
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Jag känner mig stark när…
Jag känner mig ensam när…
Jag är avundsjuk på…
Jag är rädd för…
Jag tvekar när…
Jag blir uppfylld av…
Jag upplever att jag är i mitt rätta element
när…
Jag känner mig levande när…
Jag känner mig sann när...

Jag vill ha mer av … i mitt liv
Jag vill ha mindre av … i mitt liv

Generellt positiva saker i mitt liv...
Saker jag känner att jag gör bra…
Situationer/händelser/personer som gör
mig glad…
Situationer där jag upplever flow…
Personer som lyssnar, ser och värderar
min tid…

Sådant som generellt inte funkar i mitt liv:
Saker jag känner att jag gör mindre bra…
Situationer/händelser/personer som gör
mig arg/ledsen/trött…
Situationer där jag sällan upplever flow…

Just nu lockas jag av....
Just nu behöver jag ge mig själv tillåtelse
att…
Just nu önskar jag mest av allt...
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