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Avsnitt 21: Energi

Nu är det dags att på riktigt reflektera över hur ditt liv fungerar sett utifrån de fyra energikatego-
rierna vi nämner från Cecilia Dubergs bok Elefanteffekten:

• Fysisk energi
• Psykologisk energi
• Emotionell energi
• Relationell energi

Vi vill även lyfta den mentala energin, som handlar om dina tankemönster.

Fysisk energi:
Hur bidrar du till din befintliga energi genom mat, sömn och träning? 
När du tittar på dina dagliga mönster gällande dessa tre, vad finner du då? Handen på hjärtat! 
Var ärlig, annars kan du inte hjälpa dig själv till en varaktig höjd energi. Vad leder dig redan nu till 
gynnsamma resultat? Vad ser du som du behöver transformera? 

Psykologisk energi:
Hur ofta tar du pauser? Byter fokus och låter hjärnan vila. Gör du någon typ av daglig mental 
avslappning? Reflektera över om du kör på för hårt och kräver för mycket av din hjärna, utan att 
ge den någon typ av vila, eller om du faktiskt behandlar den med respekt. Leta efter dina dagliga 
beteenden som hjälper dig eller stjälper dig.



Emotionell energi:
Hur intensiva är dina dagliga känslor? Åker du ofta upp och ned i känslosvall som känns jobbigt 
eller känner du dig någorlunda balanserad? Det handlar inte om att inte känna sina känslor, utan 
att hitta ett sätt att förhålla sig till det vi har runt omkring oss, som inte blir dränerande. Att bli fly 
förbannad för småsaker t ex, gör inte bara oss själva trötta utan det påverkar även våra rela-
tioner negativt. Reflektera över vilken typ av dagliga känslor du har som dränerar dig på energi 
och vilka som ger dig energi. Känner du emotionell trötthet? Då är det dags att titta på de här 
frågorna på djupet.

Relationell energi:
Hur påfyllande är dina relationer?
Bli medveten om vilka som fyller på dig och vilka som tömmer dig. Skriv ned de personer som 
du har runt dig som har en stor påverkan på ditt liv. Familj, partner, barn, vänner, kollegor,  
grannar etc. Gör en känsloskala för var och en, så du får en visuell överblick.

           Dränerad          Neutral               Påfylld

Tankemönster:
Hur ser dina tankemönster ut? Styrs du mycket av rädslor och tvivel, eller av möjlighetstänk och 
tillit? Fyller dina tankemönster dig med energi eller dränerar de dig, om du zoomar ut och tittar 
på dem med ögon utifrån? Vad är din ”sanning” om din energi? Vad är det du hela tiden upp- 
repar inför dig själv och andra gällande din ork och energi?
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