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HAPPY MONDAY! 

- Hur du gör måndagen 

till den roligare dagen 

i veckan 
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Tog helgen slut för snabbt?  

Längtar du till nästa fredag? 

Känner du dig omotiverad? 

  

Måndagen är för många förknippat med  

trötthet och en bristande motivation.  

Man längtar ofta tillbaka till helgen,  

till fredagen som är på ingång 

och räknar ner timmarna tills att det är dags  

att få åka hem. 

 

Vi på Mindful ser på måndagen som en  

möjligheternas dag, en dag till för att  

bygga sin motivation och energi för  

veckans kommande utmaningar och vinster.  

 

Följ med oss i denna handbok och ta del 

av övningar, idéer, tips och trix för 6 måndagar 

med vilka du kan vända måndagen till den mest  

inspirerande dagen i veckan! 

 

 

 

Vi önskar dig en God Läsning och en Happy Monday! 

 

 

 

 

 

NATALIE MORADI & CLAUDIA RUZBARSKY ROHANOVA  

Mindful AB 

  



Skribenter: Claudia R. Ruzbarsky, Natalie Moradi        Layout: Natalie Moradi, Angelika Ruzbarsky 
 

MÅNDAG VECKA 1 

”Let´s Carpe Diem!” 

Denna vecka ska vi öva på att leva i nuet, att inte låta tankarna flyga iväg till kommande fredag 

och helg utan behandla starten på veckan som resten av det som komma skall – om inte bättre! 

 

Utför nedanstående punkter denna måndag:  

 Planera in en promenad med en kaffe i solen. 

Planera den med en god vän eller med dig själv 

 

 Stanna upp i 15 minuter och ta in omvärlden. Sätt dig på en bänk, ställ dig vid en fin utsikt 

eller en miljö som faller dig i tycket och notera positivt vad du ser. Passa på att ta åt dig god 

energi från de saker som möter din blick – testa även att ge energi tillbaka! 

 

 Stanna upp i dit arbete under dagen vid tre tillfällen, sup in det fina arbete du gjort och ge 

dig själv en fysisk klapp på axeln. Tack till dig för det du kan och det du gör! 
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MÅNDAG VECKA 2 

”Toppa morgonen” 

Vi ska denna måndag jobba med att starta morgonen på topp! Detta ger oss möjligheten att 

sätta en positiv attityd för veckan utifrån oss själva, detta redan innan vi klivit utanför dörren 

och känt av måndags – vibbarna från omvärlden! 

 

 Stig upp 1,5 h tidigare mot vad du brukar 

 

 Starta upp dina första 30 min i det friska vädret med en promenad 

 

 Fortsätt morgonen med att ta en uppfriskande dusch 

 

 Servera dig din favoritfrukost till din favoritpodcast eller musik 

 

 Ta på dig färgglada kläder eller en färgglad accessoar 

Du är nu redo för allt denna måndag! 
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MÅNDAG VECKA 3 

”Min veckotallrik” 

Måndagen ska denna vecka symbolisera en positiv planeringsstart inför kommande dagar. Idag 

ska du få fylla din veckotallrik med det som du önskar ha med och mår bra av.  

Du gör följande under i samband med din måndagsfrukost. Rita upp en cirkel och dela in den i 

kategorier/aktiviteter som existerar i din vardag. Stäm nu av följande: 

 Tar dessa aktiviteter upp mer eller mindre plats än vad jag önskar? 

 

 Finns alla aktiviteter som jag vill ha med på min tallrik? Om inte – vart vill jag ha dem? 

 

 Ligger fokuset i tallriken på sådant som andra vill att jag ska ha med, men som jag 

känner mig kunna vara utan? Om ja – vad vill jag ha med istället? 

 

 Finns det något fällt som saknas i min tallrik? Vill jag lägga till något nytt? 

Fyll din veckotallrik och motiveras denna måndag av allt du planerat för dig veckan! 

 

  



Skribenter: Claudia R. Ruzbarsky, Natalie Moradi        Layout: Natalie Moradi, Angelika Ruzbarsky 
 

MÅNDAG VECKA 4 

”Unlimited Monday” 

Denna måndag ska vi jobba med att se som en start till att möjliggöra nya (eller gamla) mål för 

dig själv inför den nya veckan.  

Testa att ta hjälp av följande verktyg:  

1. Pepp-stegen 

Dela upp ett mål i mindre steg – en så kallad pepp-stege som ger dig möjlighet att njuta 

av de små bragderna på vägen till ditt mål. Varje steg blir en vinst och en boost närmare 

ditt tänkta mål! 

 

2. Min positiva plan 

Jobba på att vända dina negativa tankar gällande möjligheter till positiva. Omformulera 

dina negativa tankar till positiva- det kan gälla specifika situationer eller händelser. 

Återkoppla till din positiva plan och dina egna ord för arr påminnas av dem när du 

börjar känna dig begränsad  
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MÅNDAG VECKA 5 

”Mina vackra platser” 

Inspiration kan komma i många olika former – bland annat 

genom platser som vi besökt eller befunnit oss på. 

Denna måndag ska dina vackra platser få skapa glädje och därtill 

fungera som motiverande symboler – en måndagstrigger! 

 

Arbeta med att ta fram just din/dina vackra platser, gör det genom att:  

 Skriva ut bilder från platsen/platserna, med eller utan dig i bilden. Häng upp, ta fram 

eller ta med och titta på när du behöver fyllas med motivation. 

 

 Anteckna dina känslor och upplevelser, ditt välmående när du minns dina vackra 

platser. Gör det till en fin läsning för dig själv att ta fram och inspireras av. 

 

 Ta fram objekt eller små detaljer som påminner dig om din/dina platser. Det kan vara 

allt från en sten till en souvenir som du funnit eller köpt. Ha det med dig, framför dig 

och låt minnen samt upplevelser komma tillbaka till dig och inspirera! 
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MÅNDAG VECKA 6 

”Positiv Plattform” 

Ny måndag och ny vecka – detta betyder många gånger nya åtaganden och utmaningar! 

När vi tar oss an denna måndag ska vi utmana oss själva med att inför en ny utmaning eller ett 

nytt mål utveckla vår egen Positiva Plattform – att utnyttja de goda erfarenheter och kunskaper 

som vi har med oss från tidigare och som är ett gott stöd på vägen. 

 

Fyll i din Positiva Plattform med följande 

 Bra kunskaper du har med dig (från tidigare vecka men även tidigare utmaningar och 

situationer) 

 

 Goda upplevelser och lärdomar (från arbete, fritid samt familj och vänner) 

 

 Stark drivkraft som stöttar dina beslut och val (de punkter och aktiviteter som 

motiverar dig att fortsätta vidare) 

 

Lista och sammanfatta din Positiva Plattform och inspireras av den inför den 

kommande veckan! 

 

 

 


