
Denna femstegsprocess kan hjälpa dig öka din medvetenhet om känslor och tankar. Använd den när du upplevt en situation som irriterat 
dig eller gjort dig upprörd, besviken eller på något sätt skapat negativ känslor och beteenden.
Det är en övning du kan göra för dig själv - var så öppen och ärlig du kan - då lär du dig mest om dig själv och ökar chansen att utvecklas 
som människa.

Starta i rutan C!

A - Activating event B - Beliefs C - Consequence D - Debate/Dispute E - Effects of D

2) Beskriv sedan den 
utlösande händelsen 
som du tror orsakade 
dina känslor/tankar i C.

3) Nu skall du försöka 
fånga vilka tankar, 
föreställningar och 
resonemang (ofta inte 
medvetna!) som gjorde att 
händelsen A resulterade i 
C. Vilka tankar/bilder for 
genom ditt huvud? 

1) Starta här med att 
beskriva vad du kände 
och hur du därför 
agerade.

4) Nästa steg är att 
utmana och förkasta de 
ofta inte helt sanna 
Beliefs som gav 
konsekvenserna i C. Gör 
detta m h a de sex 
frågorna nedan.

5) Avsluta med att 
formulera hur momentet 
D har förändrat din syn 
på situationen och och 
därmed dina känslor och 
ditt agerande.

Frågor för D. Formulerade i “jag-form” eftersom du ställer frågorna till dig själv:

1) Vilka bevis finns det? Lista de eventuella bevis jag känner finns som stödjer mina Beliefs. Och lista motbevisen när jag kommer på att 
det finns.

2) Finns det några mer rationella förklaringar till A. D v s alternativ till de beliefs som gav de tråkiga konsekveneserna.
3) Om någon vän frågade mig om råd i motsvarande scenario - vad skulle jag då sagt för att hjälpa henne/honom?
4) Om jag frågade en vän om han/hennes syn på ovanstående scenario - vad skulle han/hon sagt?
5) Har jag upplevt någon liknande situation tidigare där det sedan visade sig att jag dragit fel slutsatser när jag upplevde de negativa 

konsekvenserna?
6) Om jag upplevt liknande situation - vad lärde jag mig då? Finns det någon erfarenhet jag kan dra nytta av i den nu aktuella 

situationen?
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