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Hvorfor Mindfulness 

 

 
 

Vi ved det jo egentlig alle sammen godt. Vi har hørt det så mange gange efterhånden. Vi har set det i 

TV og læst i bladene, at direktøren, moren, den stressramte og mange andre har glæde af det. 

 

Diverse videnskabelige artikler er udgivet og har bevist, ud over enhver tvivl, at mindfulness både 

indvirker på immunforsvaret, aldringsprocessen, nervesystemet, hjernen, hormonbalancen, humøret 

og meget andet og derfor bliver der stadig forsket i hvordan og hvorfor. 

 

Egentlig er det vel ikke så vigtigt hvorfor. Det virker. Det ved vi. Og vi ved også, at når vi udstråler 

ro og nærvær, så påvirker det også vores omgivelser. Ligesom det påvirker omgivelserne, hvis vi er 

sure, kede, ligegyldige eller glade. 

 

I denne lille e-bog, vil du blive bekendt med alt hvad der er relevant i forhold til, at finde den indre 

ro, det nærvær og den glæde, som kan styrke din krop og fokusere sindet bedre og være mere i ro 

med dig selv. 

 

Det handler om, at kunne være til stede i Nuet. Sådan rigtig i Nuet. Med alt sit nærvær og 

bevidsthed. Mindfulness er ikke en enkelt teknik eller guidet (eller ikke guidet) meditation. Det er 

en måde at møde verden – og sig selv på – i hvert et Nu. 

 

Det er i dette Nu, at vi rigtig lever. Rigtig mærker os selv og hinanden, uden at sætte en masse ord 

og kasser op. Det bliver en indre oplevelse, som er dybere end nogen ord kan forklare. En ny og 

mere autentisk måde, at være sammen på, som går ud over sindet og alle vores indlærte reaktions- 

og tankemønstre 

 

Du skal vide at dette materiale 100 % er fra Lisel Vad Olsson. Alt der står heri, er ud fra mine egne 

erfaringer og egen viden også selvom noget lyder som noget du har hørt før, så har jeg selv været 

meget søgende og blevet inspireret mange steder fra og det smitter naturligvis af i det jeg også giver 

videre, simpelthen fordi det virkede for mig. Som ringe der spredes i vandet, giver vi videre til 

hinanden. 

Derfor vil jeg lige bruge et par linjer på at takke Eckhart Tolle, Bruhn og Cecil, Adyashanti, Mooji, 

andre store mestre, mine børn og alle de elever og klienter jeg har haft, som på hver deres måde har 

inspireret mig og lært mig noget nyt om mig selv og som dermed også skal have tak for, at den lille 

e-bog er blevet til. 

 

Hvis du har spørgsmål, ris, ros, undren eller andet, så skriv meget gerne til mig på mail: 

liselserenity@live.com 

 

 

Tak! 

 

 

Namaste 

Lisel 

 

 

www.reikiogmeditation.dk 

 

mailto:liselserenity@live.com
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Hvad er meditation og mindfulness egentlig? 
 

 

 

• Mindfullness: 

o Handler om, at blive klogere på sig selv, sit sind, sine tanker og sin krop. 

o At være opmærksom på ovenstående i hvert et Nu, i løbet af din dag. D.v.s. være 

fuldt ud til stede og nærværende, både med dig selv og andre og ikke flygte ind i tan-

kernes verden.  

o Når du f.eks. er i bad, så mærk vandet, hænderne i hovedbunden og håndklædet på 

kroppen. Og i alle andre sammenhænge, være til stede i det du gør, siger, laver og 

møder. 

o Det handler om at være åben overfor lyde, fornemmelser og at observere HELE li-

vet, samtidig med, at være fuldt ud deltagende.   

o Sprede opmærksomheden og dermed ikke kun have fokus på – den lyd man ikke kan 

lide f.eks. Dvs. at favne hele nuet, sprede opmærksomheden ud til hele dine omgivel-

ser og dermed ikke kun have fokus på det negative – som f.eks. en eller anden dum 

lyd.  

 

• Meditation:  

o Handler om at øve opmærksomhed, fokus, koncentration og indre ro. Dette giver 

hjertekontakt, ubetinget ro og glæde.  

o Det er til forskel fra mindfulness, en bestemt øvelse, hvor man f.eks. sidder med luk-

kede øjne, med så ret ryg så muligt, men så afslappet som muligt. 

o Det er IKKE: 

▪ At være på vagt 

▪ At søge efter noget 

▪ At skulle noget bestemt 

o Det ER: 

▪ En neutral tilstand 

▪ At være! 

▪ At slippe ALT kontrol 

o I starten er det dog en øvelse i fokus og opmærksomhed, men uden tanken om et 

mål. Uden tanken om at SKULLE, men at kunne hvile i sig selv. Hvile i at skulle 

tælle åndedrag f.eks. og ikke have nogen dømmende tanker om, at noget er godt eller 

skidt i forhold til, hvor god man er til at kunne tælle disse åndedrag. 
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Hvad er Nuet og det der med nærvær? 

 

 
Groft ridset op er Nuet en tilstand af indre ro, kærlighed, indre frihed, glæde og ekspansion. Det er 

dette evige Nu, hvor vi virkelig kan føle os frie og hjemme. Mange af os har prøvet det i korte eller 

længere glimt. Nogle af os har vidst i de glimt, hvad det egentlig var og andre har ”bare” oplevet 

det, uden at vide, at ”det var det”.   

Det kan være under en elskov, hvor man virkelig er til stede og ingen fornemmelse eller tanker har 

om tid og hvor man virkelig føler sig forbundet. 

Det kan være et sted i naturen, hvor man oplever bare at være, uden at sætte ord og tanker på 

omgivelserne og hvor man ikke tænker på andre ting. Bare er! 

Det kan være sammen med børn, hvor man virkelig er nærværende og igennem deres begejstring, 

glæde og naturlige væren, smittes af dette fantastiske Nu og lader sig flyde med legen og energien. 

Det kan være i oplevelsen af et simpelt åndedræt. 

 

Det kan være når som helst og hvor som helst. I hver en handling og situation, kan denne tilstand 

være tilstede og gennemtrængende. De fleste af os oplever det bare ikke særlig ofte – eller aldrig, 

simpelthen fordi sindet er så gennemtrængende og krævende. Og vi ved det ikke engang. Vi er slet 

ikke bevidste om det. Tankerne styrter bare rundt og vi adlyder dem blindt.  

 

Og hvordan så det? 

 

Langt de fleste mennesker er styret næsten 100% af deres sind. Dvs., tanker og følelser. De tror på 

det stemmen i hovedet siger, specielt når det viser sig i kroppen, af enten positive eller negative 

følelser. 

Man kan f.eks. tænke på et muligt fremtidsscenarie, se det hele for sig og pludselig opleve hvordan 

man enten sidder og griner, græder eller er fyldt med angst (naturligvis, afhængig af emnet man 

tænker på), men intet af det man tænkte på er sandt. Intet af det er sket. Det hele er illusion, men 

alligevel har man fyldt sin krop og celler med f.eks. angst, som ligefrem kan skade helbredet 

eller give depression. Kroppen tror på det vi tænker. Den kender ikke forskel på fantasi og 

virkelighed og derfor er det så vigtigt, at vores tanker ikke indeholder ord og billeder, som kan 

fremprovokere stresshormoner og angst i kroppen, da det er direkte sundhedsskadeligt og fjerner os 

fra den og det vi virkelig er.  

Det samme sker vi når vi gentager fortidshændelser i hovedet. Vi kører dramaet om og om igen og 

bliver ved at holde fast i skyld, had, vrede, sorg eller lign. og drukner vores celler med sygdom. 

Som skrevet er det bevist, at det vi tænker og føler påvirker vores krop fysisk og derfor er det så 

vigtigt, at blive bevidst om det man fylder sig med, hvilket netop er det, som mindfulness går ud på. 

 

Man kan også tænke på glædelige ting, men hvorfor blive ved, at se den samme film om og om 

igen? Hvorfor blive ved, at tænke ting, som egentlig ikke er virkelige? Leve i en drøm. Leve 

igennem en illusion? Hvad holder dig tilbage for at fordybe dig i Nuet og virkeligheden? For 

mindfulness handler ikke om, at tænke positivt og fremprovokere en bestemt tilstand. Det handler 

netop om, at kunne slippe tankerne (og egentlig vil det være mere korrekt, at det hed ”mind-less-

ness” – altså mindre sind). At opdage man ikke behøver at identificere sig, med det tanke-støj, som 

fylder sindet. Det handler om at opdage, at vi ikke ER stemmen i hovedet. At vi ikke behøver at 

identificere os med den, adlyde den og flyve med den. At opdage, at vi nærmere er den observatør, 

som kan ”se” tankerne, observere dem og dermed ikke være i dem, være dem. Ved at observere, 

fjerner vi os fra dem og begynder at forbinde os med en dybere del af os selv. 

 

Så længe man kører rundt i fortiden eller en mulig fremtid, lever man i en illusion. Der findes kun 

Nuet. Alt hvad der nogensinde er sket eller vil ske, kommer til at ske i Nuet. Det kan ikke være 
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anderledes. Så hvorfor ikke begynde at leve i det Nu? 

 

Det første man må gøre for at begynde at leve i Nuet er, at identificere det, som holder en tilbage fra 

det Nu. 

 

 

De ting er: 

 

• Sindet/egoet (værktøjet der har taget over) 

• Aversioner/klister 

• Manglende accept af det som er 

 

Vi går igennem alle disse tre emner på følgende sider og hvordan man kan arbejde med det i sig 

selv. 

 

Sidder du allerede med en lille smule modstand til det der bliver skrevet, så kan du måske forvente 

at modstanden vokser. Dog er det et tegn på, at DU ikke er i kontrol, men at den lille stemme i dit 

hoved er i kontrol og føler sig truet. 

Du er IKKE dine tanker og følelser. Prøv engang at lukke øjnene og lægge mærke til stilheden 

mellem ordene? Prøv at slukke for ordene. Spørg dig selv hvad din næste tanke bliver og luk 

øjnene. 

I den stilhed du kan opleve der, bag tankerne – det rum tankerne kommer fra, er du ren bevidsthed. 

Altså kan du observere dine tanker og du kan observere dine følelser, fra et sted af ren bevidsthed. 

Når du forstår og oplever, at du kan det, så kan du forstå, at du ikke er følelser og tanker. Du kan jo 

ikke være det, som du kan observere udefra? Nærmere er du den bevidsthed, som kan observere det. 

Du har i lang tid identificeret dig med det støj der kan være indeni. Det jeg kalder støj er 

ubevidste tanker og følelser. Tanker og følelser, som du fra den rene bevidsthed ikke frivilligt 

vælger at have.  

 

Ved du hvad du kommer til at tænke på om 10 sekunder? Eller om 1 minut? Nej vel. Dermed er det 

ikke DIG der styrer tankerne. Tankerne er noget der sker. Noget der flyder forbi. Noget som du kan 

vælge, ikke at lytte til. Ikke at tage seriøst – de er bare ord.  

 

Nu er det tid til, at blive klogere på støjen. Belønningen for det arbejde er mere ro, indre frihed, 

glæde og mere nærvær. 
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Sindet og Egoet 

 

 
Den største forhindring! 

 

Sindet er et fantastisk værktøj. Det er det virkelig. Det kan hjælpe os med at planlægge, lære 

konsekvenser, visualisere og påvirke vores krop og omstændigheder positivt. Det kan lære sprog og 

alt mulig andet. Det kan bruges til at skrive alt dette og planlægge forskellige ting og det hjælper os 

til at skelne os fra hinanden og mange andre geniale ting. Det er et fantastisk værktøj. Problemet er 

bare, at pludselig er det værktøjet der bruger os, og ikke os der bruger værktøjet. Måske nogle 

gange, men som regel kører værktøjet i fuldt sving, helt af sig selv og vi kører med det uden 

egentlig at opdage hvad det er der foregår. 

 

Sindet arbejder i følelser og i tanker. Vi kender alle sammen de mange ord - stemmen inde i 

hovedet. Den stemme, som langt de fleste mennesker, faktisk tror de er. 

 

På et eller andet tidspunkt i vores barndom, er denne stemme dukket op og vi begyndte at lytte til 

den. Vi fodrede den med vores bevidsthed. Vi tog den alvorligt. Langsomt begyndte vi, at 

identificere os med den. Den begyndte måske, at fortælle os, at vi ikke kan finde ud af ditten og 

datten eller at vi ikke var værd at elske, at andre mennesker ikke er til at stole på eller at man ikke er 

noget hvis ikke man har en uddannelse eller en bestemt hudfarve. At det er de andres skyld. At vi 

selv har sandheden. At alle der hedder xxx er dumme osv. osv. osv. Det er naturligvis groft ridset op 

det her, men ikke desto mindre sandt. Stemmen i hovedet, tog alt det til sig, som andre måske 

fortalte os og dannede meninger og holdninger på baggrund af oplevelser og vi begyndte at se 

verden, ikke med barnets naturlige åbenhed, forundring og nysgerrige glæde, men med en større 

alvor, usikkerhed og forvrængede øjne, som dannede meninger ud fra gamle erfaringer og ikke ud 

fra den rene oplevelse og åbenhed. 

 

Den stemme har altid en mening om ditten og datten og andre mennesker. Den peger fingre af en 

selv og eller af andre. Den laver drama, lyver for sig selv og dig, skaber sig, bliver vred, bliver 

såret, går i offer eller angriber-rolle, skjuler sin sårbarhed eller gør sig konstant sårbar. Bliver 

fornærmet eller rynker pande og fnyser. Gør sig klogere, VIL have ret, leger ligeglad og en masse 

andet, som skjuler den ægte autentisitet – også for dig selv. For hvem er du bag den lille stemme? 

 

Læg mærke til hvad dit sind frembringer i dig. Og vær ærlig overfor dig selv. Egoet er en travl lille 

snedig trold der sidder derinde og prøver nok nu at gemme sig for, at du ikke får øje på den eller 

den prøver at forklæde sig, som en uskyldig sandfærdig engel eller noget andet, som gør, at alt det 

skrevne her i hvert fald ikke passer på dig og din persona. 

Men den eneste måde hvorpå, at du kan blive mere fri i dig selv og begynde at leve mere fra hjertet 

og i det store Nu, er ved at få øje på den lille trold derinde og se igennem den. Det gør du ved, at 

observere tankerne og følelserne - og det er mindfulness. Se disse tanker, læg mærke til disse 

følelser og mærk dem. Hør hvad stemmen fortæller dig og lad være at tage den så seriøst. Bare 

observer det hele i dig selv. Det er at bevæge sig ind i sig selv. Det er at begynde, at være til stede i 

nærvær med dig selv. Det er at begynde, at kunne være i Nuet. At observere sindet, er at begynde at 

bevidstgøre sig selv og dermed blive mere fri! 

 

Det kan være rigtig svært, at stå ansigt til ansigt med alle de ubevidste handlinger, tanker, roller og 

reaktioner man har. Men det er den eneste måde at blive bevidst på og kunne være helt i Nuet på. 

Det er den eneste måde, at begynde at blive mere fri i sig selv og begynde at leve i det virkelige Nu 

og ikke det forvrængede Nu, som vi kommer ind på senere. Man kan ikke ændre noget man ikke 

accepterer og ser. Det er den eneste måde man kan give slip på det. 
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Vores bevidsthed er ligesom lys. Når vi lyser på det der er mørkt i os selv, så kan det ikke bestå. 

Mørket bliver helt automatisk neutraliseret og giver slip. Så simpelt. Men det kræver, at vi tør SE og 

ønsker at se og tør at spørge ind til os selv. Hvem er jeg bag tankerne? Det kræver, at vi frembringer 

et perspektiv om, at vi ikke selv er så kloge og gode som vi troede vi var. Det kræver at vi er 

ydmyge nok til, at indrømme, at vi indeholder ligeså mange dårlige sider som gode sider. Ying og 

Yang.  

 

Det kræver at vi kan forstå og erfare, at vi ikke er vores tanker og at vi ikke er vores følelser, men at 

vi er ubevidste slaver af vores egen (eller miljøets) programmering i hovedet. Den erfaring vil du få, 

hvis du stille og roligt begynder, virkelig at lytte til de ting sindet fortæller dig via tanker og 

følelser. Stil spørgsmålstegn ved det og læg mærke til, hvor skørt meget af det egentlig er. Vær 

nysgerrig, ydmyg og åben, for alt det du indeholder af programmeringer. 

 

 

Hvorfor gøre alt dette? 

 

• For at blive mere Dig 

• For at opleve mere frihed 

• Opleve ubetinget glæde 

• Opleve ægte indre ro, som ikke er betinget af ydre omstændigheder 

• For at kunne være mere nærværende med alle andre mennesker omkring dig 

• Være mere Dig og ikke dine ubevidste reaktioner, tanker og følelser 

• Være mere ærlig og autentisk 

• Mere medfølende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"There is no coming to consciousness without pain. People will do anything, no matter 

how absurd, in order to avoid facing their own soul. 

One does not become enlightened by imagining figures of light, 

but by making the darkness conscious." 

~ Carl Jung 
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Aversioner og Klister 
To størrelser der dominerer sindet/egoet... 

 

 
Klister 
-er alt det vi ikke vil slippe. 

 

Vi kan have klister på: 

 

• Mennesker - vores ægtefælle og relationer f.eks. 

• Klister på ting, som tv (og programmer på tv), mobil, gadgets, bilen, tøjet, facebook. 

• Klister på holdninger, meninger, politiske f.eks., men også dagligdags holdninger 

• Klister på ens personlige sandheder og roller 

• Klister på sit udseende – make-up, håret, kroppen 

• Man kan i princippet have klister på alt – også angst, sygdom mm., da man opdager at 

man ”får noget ud af det”. F.eks. opmærksomhed, omsorg mm. fra andre mennesker eller 

også er det måske en måde, at holde fast i en rolle, som engang gav os noget. 

 

Vi kender alle sætningen: ”Jeg kan bare ikke leve uden.....” - min mand, min morgenkaffe, 

kød/bøffer, min bil, mobil, tv, sofaen osv. Det er klister. Hvor vi næsten ville føle vi døde eller gik i 

stykker eller var nøgne, uden lige den ting. Vi kan nogle gange endda mærke stresshormonerne og 

angsten, bare vi tænker på, at skulle undvære det. Hvordan har dine egne reaktioner været, ved at 

miste eller glemme noget? 

 

Vi kender også alle, at have en mening eller holdning, som vi næsten ville forsvare til døden. 

Komme helt op at skændes om, fordi man bliver så fikseret på, at skulle overbevise modparten om 

det rigtige i sin holdning. Eller at man kan blive vred eller fornærmet over, at nogle mennesker 

mener noget andet – bare ved at se dem sige deres mening på tv eller læse om det. 

 

Vi har alle vores personlige sandheder. De kan være eksistentielle sandheder, religiøse, spirituelle 

eller andet. Dem vi også bygger vores persona op af. ”Jeg er....”, speciel, smuk, sød, en kælling, en 

stærk mand, trofast, hårdtarbejdende, den der altid er syg, den der altid er rask, den sjove, den 

hurtige, den spirituelle, den glade, den gode lærer, den store mor, den gode far, direktøren og alle de 

roller vi nu kan klistre på vores persona. Hende den kloge, ham den trænede, hende med den skarpe 

tunge. 

Der er uendeligt mange roller vi kan påtage os og identificere os med, hvilket vil sige klistre os til. 

Hvis nogle af disse roller bliver truet, så kan det give gevaldig meget stress, sygdom, depression. Så 

ved at klistre os til dem og identificere os med dem, så holder vi os selv fanget i disse roller og det 

vil næsten være som at miste en legemsdel, eller værre, hvis rollen smuldrede, blev truet eller lign. 

F.eks. den hårdtarbejdende mand, som altid har været stolt af sit arbejde og fundet anerkendelse 

igennem jobbet, der pludselig bliver syg og ikke kan arbejde. Egoet bliver gevaldig bange for at 

skulle undvære den anerkendelse og den stolthed. Hvor skal den nu findes? En kæmpe frygt og sorg 

vil højst sandsynligt være hans process. 

Eller hvor er kvinden med den skarpe tunge uden sin tunge? Hvem er hun så? Tænk hvis hun 

pludselig ikke kunne tale (eller skrive) i 30 dage. Hvem ville hun være i de 30 dage og hvem vil hun 

være bagefter? 

Eller kvinden der har arbejdet i 25 år i samme firma og egentlig kan mærke hun ønsker noget andet, 

men som ikke tør finde noget andet, da det nuværende job er klistret så meget ind i hendes person 

og hverdag. Bremser sig selv i sin udvikling og liv og er egentlig ikke glad længere. Hvorfor ikke 

handle? Fordi sindet er klistret til. Klistret til med vaner og frygter dermed det fremmede og det 

nye, for hvem og hvad er man så? 
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Egoet søger, at finde en masse roller, klister og aversioner den kan identificere sig på og leve det 

igennem personaen. Fra man er et lille barn, søger man noget at identificere sig med. Når mor 

siger man er en lille ballademager, så tager man det til sig. Positivt som negativt. 

Man lærer at kikke ud ad for at finde sin identitet og finde ting man kan klistre på sig – i stedet for 

at kikke indad. Hvad mener mor og far om mig? I deres handlinger og ord? Det sagte og usagte. 

Det er specielt hos vores forældre, at vi danner vores tidligste identitet, som hænger ved, måske hele 

livet igennem. 

Egoet bruger enormt meget energi på, at opretholde alt dette klister, som vi putter på det. Det er det 

den føler sig tryg ved. Det er der den har lært at overleve – det er der du har lært at overleve. Tænk 

hvis vi ikke længere holdte fast i en holdning eller vores vante måde at leve og tænke på – hvem 

ville vi så være? Hvilke venner ville så have? Hvad ville familien så tænke om os? Hvad ville de 

tro? Hvad skal du så tro? 

Det handler ikke om, at synes noget andet end det man gør eller leve meget mere anderledes og ikke 

"være noget". Det handler om, ikke at holde fast i identifikationen. Det handler om at kunne 

VÆRE. At kunne være helt os selv uden, at binde os til en bestemt rolle eller væremåde.  

Når vi ikke binder os til klisteret, så er vi langt mere afslappede og frie. Vi tager ikke tingene så 

personligt og går ikke i forsvar eller render rundt med et usynligt skjold, af frygt for at blive 

angrebet på vores klister eller af frygt for at miste klisteret. Bliver vi fyret, bliver vi måske kede af 

det en overgang, ligesom hvis en kær dør fra os, men vi lider ikke. Vi går ikke i depression af det. 

Vi beholder vores åbenhed og indre ro, fordi vi ikke har klistret os til. Og vi beholder den ro, 

selvom vi går igennem en normal sund sorgproces, uanset hvor dyb sorgen er. 

 

Det handler om, at vi ikke behøver at danne os en identitet ud af tanker eller ydre ting og ting vi tog 

til os i fortiden. Vi kan faktisk slappe meget mere af i os selv, når vi ikke forsøger at holde fast i 

klisteret og forsvare det. Vi frigiver rigtig meget energi og bliver mere autentiske. Mere vores indre 

jeg. Kommer i kontakt med hjertebevidstheden – den bevidsthed der ikke er ord, men mere er 

væren. 

Vi kan lige pludselig opleve, at vi ikke behøver at forsvare noget eller gå rundt og beskytte os selv. 

Dermed vil man også opleve, at man ikke angriber andre og deres holdninger, meninger, klister og 

roller. Dramaet forsvinder og medfølelsen og det ægte nærvær vokser, ligeså snart vi slipper 

klisteret til den programmering vi troede vi var. 

Og vi kan lade andre være det de nu engang er. 

 

 

 

Aversioner 

- handler om alt det vi frastøder. 

 

Aversioner handler om alt det vi ikke bryder os om og helst ikke vil kikke på. Eller det handler om 

noget vi kikker rigtig meget på, for at lave et drama ud af det. 

Vi kan f.eks. have aversioner mod folk der ikke taler pænt eller som opfører sig ubetænksomt. Vi 

prøver at frastøde det, fordi vi ikke kan lide det i vores liv og gerne vil have det holder sig væk. Vi 

har en holdning om, at det er forkert og derfor kan vi blive vrede, oprørte, fornærmede eller lign. 

over det. 

Det sjove er så, at hvis vi f.eks. oplever nogen være ubetænksom eller tale grimt i Netto, så oprøres 

vi, men holder samtidig fast i det, ved at fortælle, manden derhjemme om det, veninden i telefonen, 

kollegaerne på jobbet, skriver det på Facebook og søger forbundsfæller der mener det samme som 

dig, så du kan blive retfærdiggjort i din holdning, blive anerkendt og få opmærksomhed. 

Og næste gang du er i Netto er du måske endda på vagt over for det, for at se om det nu også sker 

igen. Det er bestemt ikke at være til stede i Nuet. Bestemt ikke at være fri. Det er sindets drama og 

egoet elsker det! 
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Værste scenarie ville være, at nogen måske synes du lige talte grimt eller var ubetænksom. Det ville 

være flovt og pinligt, da du nu lige har brugt så meget energi på at pege på en anden, men du ville 

måske også begynde at retfærdiggøre din opførsel, så du går nu i forsvar, for at føle dig berettiget, 

uden at tænke på, at der måske også var en grund til hende den andens opførsel. 

Men hold fast – Vi kan alle risikere at tale grimt eller komme til at være ubetænksomme. Stå i vores 

egne tanker eller have en dårlig dag. En ubevidst dag eller en dag, hvor sygdommen, skilsmissen 

eller andet rammer en og hvor vi simpelthen ikke kan andet end bare komme igennem dagen i det 

humør vi nu lige har. I mindfulness dømmer man ikke. Man observerer, trækker vejret og finder 

venligheden frem. Både overfor os selv og overfor andre.  

Vi har alle aversioner. Vi har alle ting der kan hidse os op på den ene eller den anden måde, eller at 

få os til at græde. Og det er okay! 

Det fantastiske er, at når vi begynder at give slip på vores aversioner, så vil vi opleve, at vi ikke 

møder dem længere. Vi vil ikke længere opleve den ubetænksomme person i Netto, når vi har givet 

slip på aversionen og accepteret og set, at vi selv kan komme til, at være ubetænksomme og at det 

virkelig er okay. 

Det handler meget om loven om tiltrækning. Når vi har noget i os selv, som er ubearbejdet og ikke 

set på, så vil vi blive ved med, at møde det i vores ydre virkelighed (eller indre), indtil vi virkelig 

ser på det og accepterer, at det er noget i os selv, som skaber det. Eller bare accepterer at sådan er 

det lige nu og det er ok. Uden klister, uden aversion – uden drama og negativitet. 

 

 

Hvad har Aversioner og Klister med Nuet at gøre? 

 

ALT! 

Alt vores klister er ting fra fortiden der har hængt sig fast i vores sind. Så når vi ser og møder 

verden igennem sindet, så ser vi et forvrænget billede. Et billede der er farvet af vores gamle 

holdninger, overbevisninger, klister mm. 

Alle vores Aversioner er gamle erfaringer og lærdomme om hvordan tingene ”bør være” og derfor 

møder vi verden med en ”ikke-accept”, som gør det svært for medfølelsen og nærværet at trænge 

igennem. Så hvis vi virkelig vil begynde, at leve i Nuet og møde folk i nærvær, så er vi nødt til, at 

begynde at blive bevidste og opmærksomme på vores eget klister og egne aversioner. 

 

Vi giver slip på det, ved at begynde at observere os selv, vores handlinger, tanker og mønstre i hvert 

et Nu igennem dagen. 

Vi giver slip ved at se og ved at begynde at grounde os i Nuet. 
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Manglende Accept af det som Er 
 

 

 

Roden til alt dramaet og støjen. 

 

Aversioner og klister bringer os helt automatisk hen til accepten af det som er. Det er en lille (eller 

faktisk en stor) sindssyge, at gå og have modstand til det som Er. Modstand mod andres og vores 

egne holdninger, opførsel, udseende, handlinger, vejret, ting og meget mere. Hvorfor bruge en 

masse kræfter på, at forsøge at holde noget væk, som Er. At bekæmpe noget som Er - Det Er jo og 

kan dermed ikke være anderledes! 

 

Hvorfor ikke acceptere, at det Er og finde fred i dig selv ved det? Hvorfor kæmpe imod? Hvorfor 

bruge vrede på noget, som alligevel ikke kan ændres? Eller bruge vrede mod noget, som rent faktisk 

kan ændres? Hvorfor bruge vrede? Sindet tror, at det kan ændre et udfald, ting eller andet, ved at 

bruge vrede mod det. Men vrede fører enormt sjældent noget godt med sig. Det kan kun handling 

eller ikke handling. Vrede i sig selv, har aldrig rigtig ændret noget. Det er vores handlinger (eller 

ikke-handlinger), der giver transformation. Vrede bare for vreden er totalt spild af energi og egentlig 

ret sindssygt. Læs mere i kapitlet ”de 5 leveregler”. 

 

Hvorfor holde ting ved lige, ved at lave drama af det? Ved drama mener jeg, at bruge store følelser 

og mange ord, meget tid og mere energi og rent faktisk holde det vi prøvede at skubbe væk, ved lige. 

Det virker - bare en lille smule – sindssygt.. 

 

Ved at acceptere alt vi ikke kan lide, betyder det ikke, at vi dermed siger det er ok eller at vi er enige 

i det. Det betyder rent faktisk, at vi ikke giver det en stemme. Det betyder rent faktisk, at vi ikke 

tilfører det energi og det betyder rent faktisk, at det mister sin kraft. 

Meget mere effektivt, fredeligt og super simpelt... 

 

Forestil dig en taler på en talerstol. Der er en masse publikum og en kameramand fra en tv-station. 

Taleren siger en masse om, at det er ok, at slå snegle ihjel, for de tjener alligevel ikke noget formål. 

Der er en masse i publikum der bestemt ikke er enige og de begynder at råbe op og måske endda 

kaste ting på taleren, der taler tilbage til dem. Kameramanden er helt vild og flere kommer til og det 

kommer i alle nyhedsudsendelser. Foran tv-skærmene er der en masse der faktisk begynder at give 

taleren ret, for det han siger lyder da meget rigtigt, nu hvor de hører hans argumentation, men der er 

også en hel masse der bliver meget vrede og råber og brokker sig. 

En masse drama - og en masse døde snegle. 

 

Forestil dig så denne her: Der er en taler på en talerstol. Der er en masse publikum og en 

kameramand fra en tv-station. Taleren siger en masse om, at det er ok, at slå snegle ihjel, for de 

tjener alligevel ikke noget formål. Der er en masse i publikum der bestemt ikke er enige. Men de 

accepterer hans holdning og begynder bare at gå væk i fred, til et andet sted og giver ham intet 

feedback. Dem der måske er enige kan se alle de andre der går væk og de begynder derfor også at 

overveje deres holdning igen. Kameramanden keder sig og finder en anden taler der måske har 

noget bedre at byde på. Intet drama og stort set ingen døde snegle. 

Groft ridset op, men meget sigende. 

 

Historien her, har både referencer til, hvad der egentlig foregår inde i ens personlige rum inden i, 

men også hvad vi giver opmærksomhed og drama samfundsmæssigt. 

Naturligvis er der ting, hvor vi skal give vores holdninger og meninger til kende og hvor vi skal 

give budskabet videre, men gør vi det fra et sted med accept og ro i os selv, så kan vi beholde den ro 

i os, lige meget hvad udfaldet måtte blive og vi vil ikke miste os selv i drama, vrede og stress. Vi vil 
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ikke klistre os ind det. Vi vil være frie og være til inspiration for andre. 

 

Også dette vil passere 

 

Intet varer evigt i denne fysiske verden. Har du svært ved at acceptere eller være i en situation, 

ligegyldig hvilken, så tænk denne tanke og mærk den i alle dine celler: ”også det her vil passere”. 

Intet varer evigt! 

Sindet tror mange gange, at når den er i en eller anden situation, så er den nødt til at flygte eller på 

en eller anden måde handle ret dramatisk. 

Men hvis du kan stoppe op og bare være med det som er, med den indre viden om, at også dette vil 

passere, så kan du bedre acceptere det og dermed ikke bare flygte. Du kan observere det og være i 

situationen på en helt anden måde og med en langt større fred i dig selv. Derved kan du reagere 

langt mere konstruktivt og have glæden af, at kunne handle fra dit hjerte. 

Ved at slippe modstanden til en situation eller en tilstand i eller udenfor dig selv, så vil du kunne 

opleve det rum i dig selv, hvor alting kan passere og man vil opleve, at det virker som om, at alt det 

svære, det passerer meget hurtigere og løses meget hurtigere. 

 

Ved bevidstheden om, at også dette vil passere, vil man også kunne nyde de gode og dejlige 

øjeblikke meget mere. Man vil virkelig kunne værdsætte øjeblikket og opleve stor taknemmelighed 

for det Nu, da man ved, at det passerer. 

Vær i de gode øjeblikke uden klister på dem og du vil virkelig kunne dykke ned i, hvor fantastisk 

og stort livet og Nuet virkelig er, for uden klister er der heller ikke angst for at miste. Så Nuet kan 

opleves langt mere rent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A master teaches us to accept everything, to be thankful for good and bad, 

right and wrong, friend and enemy, helper and abuser, liberator and oppressor. 

A master helps us to forget the dark past and the future bright with a thousand promises, 

and live in the fullness of the present moment. 

A master shows us how all of Nature, every being, every thing, 

even our enemy - helps us evolve and attain perfection. 
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Og hvad så med det Nu og det der nærvær 

 

 
Nu hvor vi er blevet bekendt med det, som ligger i vejen for den fulde oplevelse af Nuet, kan vi 

begynde at fokusere mere på selve oplevelsen af Nuet. 

 

Et godt anker til Nuet er kroppen og det er her de fleste mindfulness øvelser har deres base. Mens 

du læser dette her, så hav på samme tid en bevidsthed et sted i kroppen. Det kan være på dit 

åndedræt, dine fødder, din mave der bevæger sig i takt med åndedrættet eller dine fingre. Vær fuldt 

ud til stede i dit liv. Mens jeg skriver dette har jeg min opmærksomhed på mit åndedræt og måske 

kan du ligefrem mærke mit nærvær i det skrevne.  

 

Så lige meget hvor du er og hvad du laver, så vær opmærksom et sted i din krop. Når du er ude og 

gå, så lav gående meditation. Mærk hvert et skridt på jorden og mærk dine bevægelser. Vær tilstede 

i din krop. Mærk forskellen på, at gå på asfalt og græs, men lad være at have en mening om, at det 

ene er bedre end det andet eller mere behageligt. Bare observer og mærk. Måske kan du være så 

åben, sprede din opmærksomhed, så du både er i kroppen, men også lytter til fuglesang rundt om 

dig. 

Mærker du en sitren i kroppen og cellerne, så betyder det bare, at du er ved at vække både sind og 

krop. Du er ved at rejse din bevidsthed. 

Vær nærværende i dig selv og i den energi. 

 

Dette er ægte meditation og mindfulness – altid at have et anker i Nuet, i dit indre. 

 

 

Inden du åbner munden for at sige noget, så mærk om ordene kommer fra ego eller hjerte. Stil dig 

selv følgende spørgsmål: 

 

• Prøver jeg at retfærdiggøre det jeg vil sige inden jeg overhovedet har sagt det? 

• Er det sådan et medfølende kærligt menneske ville udtrykke sig? 

• Er jeg autentisk lige Nu? 

• Har jeg klister på det her? 

• Har jeg en accept af det som er? Både i mig selv og hos den anden? 

• Er det jeg siger overhovedet relevant lige nu? 

• Er jeg i stand til at lytte, uden absolut at skulle svare på en bestemt måde og have et svar 

klart uden at jeg har lyttet færdigt? 

 

Vær opmærksom på venligheden i dig selv. Vær altid venlig. Som Dalai Lama har sagt: ”Vær 

venlig vær gang det er muligt. Det er altid muligt”. 

 

Bliv bevidst om dine egne ord, aversioner og klister ved hele tiden at observere dig selv. Når du er 

observerende, så er du mere i Nuet og begynder, at bevæge dig længere og længere derind. 

Støder du på svære følelser, som vrede og sorg, så observer dem. Giv dem din accept. Sig til dig 

selv: ”okay, lige nu oplever jeg vrede/sorg og det er okay”. Det er den eneste måde du kan slippe 

dem på. Det er det eneste du kan gøre, hvor det ikke kommer til at sidde fast i dig på den ene eller 

anden måde. Du behøver ikke identificere dig med dine følelser. De er forbi gående. De varer aldrig 

helt ved, men de kræver at få deres udtryk, som kan være at græde i 20 minutter f.eks. 

Er det en gammel sorg der kommer op eller har du evt. oplevet et dødsfald, så læg mærke til, om 

du/sindet koger suppe på sorgen eller om det stadig er en relevant del af sorgprocessen. Følelser er 

ikke forkerte på nogen måde. De er en del af det at være menneske, men der er forskel på, om det er 

sindet/egoet, der holder fast i dem og skaber dem eller om det er relevante følelser, som er en del af 
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en eller anden form for proces i livet. 

 

Du er den, der varer ved - altid. Du er havet, der kan opleve bølger, store som små, men du er ikke 

bare dine bølger. Du er det store hav og du kan altid have en opmærksomhed på det stille dybeste og 

rolige vand også selvom der er store bølger og storm for oven. 

Du er himlen der altid er der og som kan opleve skyer af enhver slags glide forbi. Mørke, lette og 

lyse skyer, storme, torden og fuldstændig klar og blå himmel. Du er den der er bag tanker, følelser 

og begivenhederne i livet og som roligt og tilfreds med fuld accept, er i stand til at opleve hele 

denne jordens legeplads. 

 

 

 

Hvor er det dog en fantastisk gave, at få lov at opleve det hele.  

At få lov at opleve alting her i verdens legeplads.  

Lad være at tage tordenvejret og bølgerne så seriøst, at du mister dig selv.  

Sig JA til det og oplev hvordan det passerer, mens du stadig står rank. 
 

 

 

Spørg gerne ind til dine følelser som vrede og sorg. Uden at reagere dem ud af på andre mennesker. 

Lær hvor de evt. kommer fra. Er der en historie i dem, som du skal lære af? 

Læs ”De 5 Leveregler”... Uundværligt kapitel. 

 

Observer dig selv i hvert et Nu. Det kan være en udfordring i starten, men inden længe vil det sidde 

på rygraden og du vil opleve hvordan ting slipper og hvordan omgivelserne forandrer sig. Hav 

gerne et eller flere opslag på jobbet og hjemme, som husker dig på, at være i Nuet. Husker 

dig på kroppen, åndedrættet og observationen af dig selv. Rigtig mange har De 5 Leveregler 

hængende, da disse er – for mange – en uundværlig hjælp.  

 

Så begynd Nu gerne, at praktisere de specifikke meditationsøvelser dagligt, som står længere nede. 

Brug gerne mindst 15 minutter og gerne 2 gange om dagen, men husk hele tiden, at være 

observerende også når du ikke mediterer. Være bevidst nærværende og til stede i dig selv. Det kan 

være svært i starten, at være så observerende og man kan blive meget træt, men efter et stykke tid, 

så vil det være en vane og du vil begynde at kunne opleve en forandring hos dig selv. Herefter vil 

det blive lettere og lettere at kunne give slip og have accept og man oplever en større frihedsfølelse 

og glæde.  

Brug den naturlige nysgerrighed du har. Vær nysgerrig på alt dette her og hvad du indeholder. Vær 

nysgerrig på, hvilke slags programmeringer du. Hvilke steder du ”bare en reaktion”, i stedet for den 

du virkelig er.  

 

Begynd også gerne, at lægge mærke til stilheden. Stilheden mellem ordene. Dette er en anden måde 

at være nærværende og mediterende.  

Stilheden i himmelen og i naturen. Stilheden i rummet – space – dvs., det luft der omringer os. Prøv 

ikke at lægge mærke til væggene, møblerne og den slags, men til det rum der er imellem alt det vi 

ser. Det uforanderlige og evige. Ligesom stilheden mellem ordene indeni hovedet, er uforanderligt 

og evigt. 

Når du gør det, så vækkes et større nærvær i dig. 

 

Denne praksis sammen med meditationsøvelserne, vil give dig en større ro og balance og det vil 

hjælpe dig til, at blive bedre til at observere og til at være mere til stede. 

I denne ro og balance er kærligheden centeret. Eller vi kan kalde det venligheden. Venlighed 

overfor os selv og andre, når vi oplever modgang og svære ting og når vi ser andre opleve 
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modgang og svære ting. 

 

Den venlighed og kærlighed er det der binder os alle sammen. Både indeni og udadtil. 

 

Husk den venlighed :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Present is Truly a Gift 
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Meditationsøvelser til de voksne 

 

 

 
På de følgende sider kommer alle meditations øvelserne, som du kan praktisere til daglig. Brug 

gerne 15 minutter dagligt eller flere gange om dagen eller i længere tid. 

Måske vil du i starten opleve, at det er svært eller, at du har en modstand til det. Sindet vil måske 

prøve, at få dig til alt mulig andet og gøre dig rastløs eller lign. Bare observer det. Brug venligheden 

og bliv bare siddende og fortsæt meditationen. Du kan ikke gøre det forkert. Begynd ikke at dømme 

præstationen. Nogle gange er det nemmere end andre gange at meditere.  

 

Meditation handler i bund og grund om, at blive tryg i stilheden. Stilheden med sig selv, stilheden i 

os selv og stilheden udenfor os selv. At finde ud af, at det er den samme stilhed, som bunder i det 

samme nærvær – inden i og udenfor os selv.  

 

 

Ægte meditation 

 

At sidde så rank som mulig, så afslappet som muligt og bare være. Ikke at skulle andet, end bare at 

sidde og være i Nuet. Ikke at løbe med tankerne, drømmene, men at være stille med åndedrættet, 

alle lydene og sanserne.  

 

At være i stilhed og lad Nuet flyde. 

 

Det betyder, at kunne slippe kontrollen fuldstændig. Ikke at styre hverken åndedrættet, lydene, eller 

noget som helst andet. Heller ikke styre tankerne, at forsøge at tømme hovedet, men at være den der 

bare ER med det hele. At være opmærksomheden. Den stille opmærksomhed. 

Får du ondt et sted i kroppen eller dukker en svær følelse op, så forsøg ikke at flygte fra det eller 

straks løbe med impulsen om, at skulle fikse det.  

Meget ofte tror vi at smerter – fysiske som psykiske, straks skal fikses, styres, laves om på. Men der 

er en frihed i, lige at forsøge at VÆRE med det. Ikke fiksere på det, men lade det være en del af 

Nuet. Den fysiske smerte skal selvfølgelig ikke blive uudholdelig, men meget ofte overreagerer vi, 

fordi vi har lært, at ”det ikke må gøre ondt i livet”. Start med bare at være en nysgerrig 

opmærksomhed på det.  

 

 

Åndedræts meditation 1 

 

Sid i stilhed og fokuser på åndedrættet. Mærk tydeligt luften strømme ind igennem næsen. Mærk 

udelukkende fornemmelsen af luft der strømmer i næsen. 

Efter et par åndedræt, så mærk luften i rummet bag næsen. 

Efter et par åndedræt, så fokuser på luften i svælget og kun der. 

Efter et par åndedræt, så mærk luften i halsen og hvordan det føles at luften strømmer igennem 

halsen. 

Derefter så mærk vejen fra halsen og ned igennem luftrøret til lungerne. 

Mærk derefter hvordan lungerne helt automatisk tager imod, udvider sig. 

Mærk hvordan blodet tager imod ilten fra lungerne og sender ilten ud til hver en lille del af din 

krop. Rundt til alle celler i hele kroppen. Mørk det i fødderne, fingrene, hovedet – over det hele. 

Mærk derefter hvordan maven presser luften ud igen. 

Denne meditation kan tage 3 minutter eller en hel time. Du kan blive ved hver en del, lige så længe 

du har lyst. Det vigtigste er at holde fokus og blidt vende tilbage, hvis du mistede fokus. Den kan 
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laves flere gange om dagen og giver ro og fokus til sindet. 

 

 

Åndedrætsmeditation 2 

Dette er en zen meditation 

 

Ved denne meditation er sindet med til, at være beskæftiget. Det kan være rigtig godt i starten og 

den viser vejen hen til total stilhed. 

De første par måneder måske, skal du tælle hver en udånding og indånding op til 10. Dvs. indånding 

1, udånding 2, indånding 3, udånding 4, indånding 5 – op til 10 og derefter starter du forfra. 

Det lyder måske meget simpelt, men i starten vil du opleve, at du kommer til at tælle til 15 eller 20 

eller pludselig tager dig selv i, at tænke på noget helt andet og slet ikke være til stede. Men du 

bringer blidt, i accept, fokus tilbage på opgaven. 

Når du er blevet rigtig god til det, uden at miste fokus, tæller du kun indånding. Ved udånding skal 

der være stilhed. Det kan være svært i starten, at holde stilheden og bare have stille fokus på 

åndedrættet, men når du er blevet god til det, så vil du opleve, at du helt automatisk også kan være 

stille ved indånding. 

Da vil du opleve dig selv, som ren bevidsthed – det er frihed.. Måske vil du da opleve en stille frygt 

fra egosindet, men giv også bare den bevidsthed. Den kan da ikke bestå. 

 

 

Kropsmeditation 1 

 

Luk øjnene og vend din opmærksomhed indad. Mærk hvad der sker i din krop. Er du øm nogle 

steder, så bare læg mærke til, at du er øm. Læg mærke til alt hvad der foregår i kroppen. Er der 

noget din krop vil kommunikere til dig? Kan du være med det der er? Som ømhed, rastløshed, uro, 

spænding mm. Bare observer det hele i total accept. Lad være at gå ind i noget af det. Bare observer 

det. Sæt gerne en tanke på: ”der er rastløshed i min krop lige nu” - ”der er ømhed i skulderen lige 

nu” 

Bare sid med dig selv og alle dine fornemmelser. Bliv ved at have fokus på kroppen og træk vejret 

blidt igennem det du oplever. 

 

 

Kropsmeditation 2 

 

I denne meditation kan du gøre ligesom ovenstående, men her kan du spørge ind til det som er. 

”Okay, jeg er øm i skulderen. Skulder, hvorfor er du øm?”. Læg derefter mærke til alt hvad der sker 

i dig og vær åben overfor det. Måske bliver du ked af det – så græd. Uden modstand. Bliver du 

vred, så observer vreden og find ud af hvad den kommer af eller bare observer den. Giv den 

bevidsthed. Måske får du billeder i sindet eller en lille åbenbaring. 

Vær åben overfor det hele. 

 

 

Kropsmeditation 3 

 

Er en blanding mellem hjerte og åndedrætsmeditation. Lad alt din fokus være på brystkassen. Lige i 

midten af brystkassen. Læg mærke til, at når du ånder ind, så udvider maven sig og brystkassen 

løfter sig og når du puster ud, trækker det sig indad igen. 

Bliv ved med at lægge mærke til den rytme og hav dit fokus udelukkende på brystkassen, der hele 

tiden udvider sig og trækker sig sammen. 

Måske begynder du, at kunne mærke varme, kildren eller noget andet fra punktet midt i brystkassen. 

Dette er positivt. 
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Det er herinde, at evnen til total accept, rummelighed og ubetinget glæde ligger :) 

Man kan flere gange om dagen rykke sin bevidsthed ned i hjerteområdet. Prøve at ”tænke” derfra. 

Gør man det, så kan man opleve hvordan medfølelse, rummelighed og andre positive kvaliteter 

vokser. 

 

 

Spejlmeditation 

 

Sæt dig foran et spejl. Sid behageligt. Kik dig selv i spejlet. Kik dig selv i øjnene. Brug god tid. SE 

dig selv. VÆR med dig selv. Observer. 

Efter et stykke tid, kan du sende bevidst kærlighed til dit spejlbillede. Giv det accept. 

Rummelighed, kærlighed og medfølelse. 

Gør det engang imellem og brug rigtig god tid på det. Virkelig SE dig. 

 

 

Musikmeditation 

 

Find noget dejligt musik som passer dig. Det kan være musik med delfinsang, Bach, klaver eller 

andet dejligt meditationsmusik, som passer dig. Her har vi alle forskellig smag. Nogen kan ikke 

fordrage panfløjter, mens andre elsker dem. Find noget musik, som kan afslappe dig og gøre, at du 

lige kan forsvinde væk i hviletilstand i lidt tid. Brug gerne åndedrættet imens også, men hav mere 

fokus på, at lytte og bare hvile. Læg mærke til, hvor stille musikken er. Jeg kan varmt anbefale 

Eckhart Tolle's Music to Quiet the Mind. 

 

 

Fokus-objekt meditation 

 

Hav fokus på et objekt. Det kan være en flamme, en blomst eller andet. Kik på det. Se det. Vær 

totalt fokuseret på dette objekt, mens du trækker vejret og ved at du trækker vejret. Efter et stykke 

tid vil du få lyst og ro til, at lukke øjnene. Hav stadig et mentalt billede af dette objekt inde i 

hovedet. Bliv ved at se det som et mentalt billede. Gør det så lang tid du kan. Dette vil hjælpe dig 

med generelt at have fokus og mere ro i hovedet. 

 

 

Lys meditation 

 

Du sidder i åndedrætsmeditation og efter et stykke tid, når roen har indfundet sig, kan du forestille 

dig, at du åbner dig opad til. 

Forestil dig derefter, at et kraftigt, men blidt hvidt eller violet lys, strømmer ned igennem dig. (I 

princippet kan det være en hvilken som helst farve, som du mener ville være god i dette Nu). 

Lad det fylde hver en lille celle i din krop og sprede sig ud og fylde hele din aura. Lad den farve 

opløse alt, hvad der bør opløses i dig, så du føler dig renset godt igennem, og fyldt med dejlig 

energi. 

Måske skal du efter den første farve have en til farve. Mærk efter og vær åben. Sørg for til sidst, 

mentalt at forestille dig, at du lukker igen, på toppen af dit hoved. 

Du kan også lave denne meditation omvendt. At du forestiller dig at åbne nedadtil og at du trækker 

jordenergi op igennem dig. 

Mindst lige så godt som den anden vej. Giver god grounding og ro i krop og sind. 
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Alting er i live 

 

Alt er levende, i bevægelse og alting er i forandring. Kik rundt på alt omkring dig og mærk, mere 

end tænke, at alt er i bevægelse og i forandring. Alt er levende. Kroppen, bordet, stolen, væggen, 

gulvet, vinduet. 

Luk øjnene og bevæg dig ud af vinduet i fantasien. Læg mærke til, at alt hvad du møder og ser og 

mærker på din vej er levende. I bevægelse og i forandring. Alting.... 

Når du går en tur i naturen specielt, så oplev den på denne bevidste måde. Lad være at sætte navne 

og labels på træerne og blomsterne, men se dem og oplev dem uden tanker om hvad det er og hvad 

det hedder. Fuldstændigt som en lille baby ville gøre. 

 

 

Mantras 

 

Mantras indeholder en helt speciel energi i sig selv. Alt er resonans og den resonans der ligger i 

forskellige lyde, har en direkte indvirkning på krop og sind. Der er rigtig mange mennesker, som 

har stor glæde af, at lytte til mantras og/eller synge dem selv. 

 

 

Nogle mantras jeg kan anbefale for krop og sind er: 

• OM 

• Om Mani Padme Hum 

• Gayatri Mantra – find den på internettet 

• Guru Guru Wahe Guru – find den på nettet. 

 

Du kan finde alle sammen på Spotify. Vil du gerne vide hvilke versioner jeg lytter til så spørg gerne. 

Jeg lytter ofte blandt andet til Deva Premal. 

 

 

Kropsøvelser 

 

Det også en rigtig god ide, f.eks. inden en meditation, at klappe dig selv på kroppen. Start på tæerne 

og giv dig selv god tid til, langsomt at bevæge dig op ad hele kroppen og klappe/tappe, hvert et lille 

område. Så du bliver godt varm og sitrende over det hele. 

 

 

Trommemusik eller Safri Duo evt. er musik, som er rigtig god til fri dans, hop og spræl. Skru 

HELT op, luk øjnene, få pulsen op og dans derud af, i skøre sjove bevægelser. Mærk kroppen og 

energien og det gode humør. Gå helt amok – slip kontrollen!!! 

Når du har danset dig helt blæst, så sluk for alle lyde og sid stille eller læg dig og bare mærk 

kroppen og stilheden. 

 

De 5 Tibetanere og yoga er andre rigtig gode kropsøvelser, som styrker smidighed i krop og sind, 

hvis de gøres langsomt, med fokus og koncentration. 
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De meditationer der gives til børnene længere henne, er naturligvis også meditationer, som man kan 

bruge på sig selv eller hinanden som voksne. I hvert fald de fleste. 

 

Mindfulness er ikke kun at sidde i stille meditation (selvom det i sig selv er enormt givende). Det er 

at begynde at leve meget mere bevidst i hvert et Nu. At have nærvær med sig selv og turde kikke 

indad og se hvad der egentlig foregår i sindet og kroppen, så man kan leve meget mere frit og 

glædesfyldt. 

 

 

Hvorfor Mindfulness til børn? 

 

 
Hvis Mindfulness kan hjælpe voksne, hvorfor skulle det så ikke også kunne hjælpe børn? Børn i 

dag er mere end nogen sinde før, fyldt helt op til randen med støj. Støj fra tv, reklamer, andre børn, 

stressede voksne, andres forventninger, krav, konkurrence samfundet, ting man ”skal, bør, vil”, 

manglende omsorg fra andre og samfundet, manglende ressourcer, tid og meget andet. 

 

Vores samfund er meget bygget op omkring krav, fremtid, status og den slags. Ting som små børn 

på ingen måde kan sætte sig ind i. Man skal en del op i den unge alder, før man egentlig ved hvad 

det vil sige. Men allerede i de små klasser, er det ting ungerne konfronteres med, af hinanden og 

nogle voksne. 

 

”Vi skal gå i skole for at lære noget, så vi kan blive til noget”. - Så vi kan blive til noget!? En 

underlig sætning hvis du virkelig hører den. Blive til hvad? Ethvert barn er allerede ”noget”. En 

skøn, kærlig, unik skabning. Men med de ord og forklaringer mm., vi bruger, uden egentlig at tænke 

over dem, gør at mange børn allerede i sådan en lille alder føler sig presset. Vi glemmer ofte, at de 

hører og tænker. Måske mere end vi gør, da det hele ikke bare er automatik for dem endnu. De er 

ved at lære, at være i verden og derfor er hvert et ord vigtigt for dem og det bliver taget ind. De 

suger hvert et ord til sig og ind i sig. Hvis vi virkelig kikker på et barn når vi taler til det, så kan vi 

se det. 

Det med at ”blive til noget”, fortæller barnet, at det ingen ting er – i hvert fald ikke endnu. Hvad vil 

du ”være” når du bliver stor? Er et meget misvisende spørgsmål og fokuseret på status. Det rigtige 

svar må i hvert fald være glad, tilfreds, i ro med mig selv. Og ikke læge, brandmand eller en anden 

arbejdstitel. Det er noget man arbejder med – det er ikke noget man Er. Vi alle Er allerede, men vi 

kan vælge at ”lege”/arbejde med en masse sjove ting på jordens legeplads. 

Denne måde at tænke på, tager alvoren og alt det tunge væk fra sindet og giver mere plads til luft og 

glæde. 

Vi kan se på børnenes ærlige kropssprog om de kan rumme det vi siger – og ikke siger, med vores 

ord og vores eget kropssprog. Kan de ikke rumme det vi siger og viser dem og derfor afviser os med 

deres kropssprog, så bør vi i stedet for at blive vred eller modløs, finde medfølelsen frem og 

forståelsen frem og give dem plads. Find nogle andre ord og et andet kropssprog frem, så de ikke 

føler de skal beskytte sig selv og vende sig fra os. Det vil virke meget bedre end at blive vred og 

afvise deres måde at kommunikere på. Børnene ved jo ikke andet og er stadig i gang med at lære. I 

gang med at lære at være mennesker i denne verden og det tager lang tid. 

Vi ved selv hvor meget ord og kropssprog betyder når det rammer os fra andre mennesker. Vi ved 

det fra os selv, hvis vi genkalder os situationer, hvor vi er blevet mødt med et kropssprog vi ikke 

synes var rart eller hvis nogle har talt ned til os eller lign. Vi har ikke lyst til at være i situationen og 

kan hurtigt føle os fanget eller trådt på. Det eneste vi lærer der, er hvordan vi nemmest kan flygte 

eller kæmpe enten udadtil eller indadtil. 

Derfor er det så vigtigt, at vi der arbejder med børn og unge eller selv har børn derhjemme, bliver 

mere opmærksomme på os selv. Mere bevidste. Så den bevidsthed kan smitte af på børnene og de 
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kan fylde deres hverdag og opleve deres hverdag, som mere venlig og rolig med et sind der er 

roligt, fokuseret og klar til at lære, klar til at vokse sig til et kærligt bevidst menneske. 

Det vil fremme deres indlæring og indre ro, at blive mødt af voksne der er bevidste i deres 

handlinger og sprog og derfor er mere venlige og autentiske i deres måde at være på. 

Forestil dig, at være et barn, der omgiver sig med voksne, som er rolige, fokuserede og venlige og 

som er i stand til at møde dig hvor du er, i en accept af den du er. Det må da være den største gave! 

Så det er super vigtigt, at vi voksne starter med os selv. Du kan ikke smitte noget af på andre, som 

du ikke selv mestrer. 

Man behøver ikke være Dalai Lama, Eckhart Tolle eller Buddha selv, men man skal dog være 

praktiserende, for at lære andre at praktisere, så man kan være et stående eksempel for de 

mennesker man har omkring sig. 

Så den voksne starter med, at have en personlig daglig praksis, gerne også sammen med sine 

kollegaer eller andre voksne i hjemmet, da en fælles indsats har en energimæssig stor effekt på 

omgivelserne og en selv. 

Arbejder man med børn, så kan man så småt begynde, at introducere det for børnene. Er du lærer, så 

start f.eks. hver time, med bare få minutters mindfulness træning, sammen med børnene. Resten 

af timen vil være mere effektiv end normalt. Mere friskt og fokuseret og alle vil få meget mere ud af 

minutterne. 

Afslut også gerne med bare et enkelt minut til åndedrættet og et indre tak for en god time og nogle 

dejlige elever. 

Brug gerne øvelserne i denne bog. Der er flere forskellige og til forskellige formål og aldersklasser. 

Er det på hjemmefronten, så kan man lege det med sine børn. Der er flere forskellige øvelser, som 

man kan tage til sig både derhjemme og i skolen eller institutionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til eftertanke: 

 

 

“When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went 

to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I 

didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.” - John Lennon 

 

 

Hvad vil du være når du bliver stor? Det man egentlig spørger om er jo: Hvad vil du arbejde med? 

Og der er en kæmpe enorm forskel. Lige meget hvad man arbejder med, så handler det jo om, at 

være glad og have ro i sig selv. Det jo lige meget om man er handicappet, brandmand, politimand, 

sygeplejerske, hjemmegående husmor, direktør, pakkeri arbejder, postbud eller andet. 

Vi skal alle nok komme til at arbejde med ”et eller andet”, men lad os fokusere på, hvad vi er Nu og 

hvem vi er Nu. Så skal det nok bane vejen for det næste Nu og bane vejen for den lykke vi kan tage 

med os altid. Ligegyldigt hvad vi arbejder med og hvor vi er. Er vi i fuld kontakt med Nuet, så vil 

livet vise os det vi har brug for at se og vi kan have fuld tillid til, at vores behov altid vil blive 

opfyldt. 

Hvis du skal spørge et barn om noget, så læg mærke til hvordan du spørger og hvad du også 

fortæller barnet i spørgsmålet. 
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Meditationsøvelser til børn 

 

 

 
Til mindre børn: 

 

Disse kaldes englen og blomsten. Det er 2 øvelser mine unger på 5 og 3 år kan lide at lave. De vil i 

disse øvelser mærke deres åndedræt og arbejde med det på en sjov måde. De vil åbne deres krop op 

i et åbent kropssprog, hvilket igen giver et åbent sind. 

 

 

Blomsten 

Sidder ned i skrædder/lotus stilling og er lukkede som blomster der ikke er sprunget ud. Altså 

armene rundt om kroppen og hovedet nedad. Det begynder at regne og her kan ungerne to og to, 

sidde overfor hinanden og på skift lave regnvejr på hinanden med blide dryppende fingre ned af 

kroppen – fra toppen af hovedet og ned. Efter regn kommer sol også springer blomsten ud. Man 

laver en indånding, samtidig med, at man lader armene åbne sig helt op og brystkassen kommer helt 

frem og når armene er helt oppe puster man ud og lige inden man tager luft ind igen, lukker man sig 

igen, tager en ny indånding og åbner sig igen. Blomsten åbner og lukker altså med åndedrættet. Min 

datter leger, at blomsten lukker om natten og åbner om dagen. 

 

 

Englen 

- er en min datter på 5½ år fandt på. Man er helt lukket (som den lukkede blomst). Også ganske 

langsomt bliver englen født og trækker vejret. Stadig med lukkede arme og brystkasse. Så meget 

langsomt får den sine vinger, der åbner sig helt op og rigtigt kan trække vejret og åbne maven og 

brystkassen og når vingerne er helt oppe og alt er helt åbent, så kan den begynde at lære at flyve og 

baske sine vinger. Så den trækker vejret – er super levende og basker sine vinger. 

Englen lukker nu sine øjne i stilhed, slapper af i hele kroppen og mærker hvor levende den er, ved at 

mærke hvordan maven bevæger sig ved ud og indånding. Træk vejret dybt igennem :) 

Min datter er et lidt flyvsk menneske. Disse to øvelser får hende hurtigt ned på jorden og gør hende 

mere rolig. 

 

 

Følelser i kroppen 

 

Hav evt. bind for øjnene. På den måde er der mere privatliv og man ved at ingen kan se på en. 

• Træk vejret dybt og tæl til 10 

• Træk vejret helt ned i maven 

• Mærk hvordan du har det – Hvilke følelser der er inden i dig, strømmer igennem dig: Glæde, 

frihed, kærlighed, boblende energi, ked af det hed, ingenting, vrede, surhed, irritation, 

utålmodighed, tålmodighed, opfyldthed, tomhed, uendeligt rum, lethed, modstand, gnidning, 

spænding osv. 

• Mærk hvordan følelserne er i bevægelse, tiltager/aftager, flytter sig. Spørg om følelsen har 

en farve og læg mærke til om den skifter farve, etc. Spørg om den er hård eller blød – og om 

den skifter blødhed/hårdhed. Vigtig at opleve at følelserne er i bevægelse – kommer og går. 

• Lav en liste over følelser vi kan have i os på tavlen og tal om dem. Det er vigtigt, at 

acceptere alle følelser – de er alle en del af det, at være menneske. 
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En lille fantasirejse 

 

• Lad børnene sidde eller ligge på madrasser (eller på stol). 

• Luk øjnene og flyv nu op over din krop. Se den oppefra. 

• Flyv ud til nogle træer, haver tæt på skolen. 

• Du finder et hemmeligt hul i et stort træ. 

• Du kravler ned i hullet og kommer ind i en helt anden verden....... 

• Hvordan ser der ud? Hvem møder du? Hvad laver du der? Hvad sker der ellers? Hvad tager 

du med hjem? Brug god tid til alle spørgsmål. 

• Få ungerne tilbage igennem hullet og ned i kroppen igen. Mærk åndedræt og ryggen mod 

madrassen/stolen eller andet der tager opmærksomhed ned i kroppen. 

• Lad dem selv fortælle hvad de oplevede. Det gør ingenting hvis de ikke kunne finde ud af 

det. Så prøver de blot igen næste gang. 

 

 

Tælleøvelse 

 

Denne øvelse forstærker i høj grad gruppeenergien. Sammenholdet. Alle bliver super bevidste om 

hinanden som gruppe, der skal klare denne opgave sammen. Det kan tage tid nogle gange, at klare 

den, men når man først er i gang, så skal den klares! 

 

Gruppen skal sammen tælle til 21. Hvis to siger det samme tal samtidig skal man starte forfra. Alle 

skal sige mindst et tal. Det er forbudt at lave systemer, aftaler eller kommunikationsmåder. Hvis 

man er flere end 21 i gruppen (sværere jo flere man er) vælges et tal der er 3 større end 

gruppeantallet (således at en eller flere skal sige mere end ét tal). Prøv også med bind for øjnene. 

 

 

Vejrtrækning med lukkede øjne (så vidt muligt) 

 

• Giv evt børnene bind for øjnene 

• Hold fingrene under næsen – slip og mærk kun luftstrømmen på ind og udånding 

• Hold ved øjenbryn/næse – og mærk hvor luften kommer ind i hovedet (gennem næsen) 

• Mærk luften i ganen og svælget – lav lyd lige Darth Vader i Starwars 

• Hold finger på blødt punkt på halsen – mærk luften strømme op og ned i luftrøret 

• Hold hånden på brystet - mærk hvordan luften udvider og sammentrækker brystkassen 

• Hold på maven og mærk hvordan maven kommer ud på indånding og ind på udånding 

(naturligt) 

 

 

Kroppen som tromme 

 

• Giv evt. børnene bind for øjnene 

• Kør fra fødder til toppen af hovedet med lukkede øjne og mærk hvert trommeslag på 

kroppens dele 

• Sid i stilhed og guide børnene til at mærke toppen af hovedet, ansigt, hals, bryst, mave, 

lænden, bagdelen, lårene, knæene, underbenene, anklerne, fødderne og tæerne. 

• Det bliver således en aktiv tur opad og en stille fokusøvelse nedad gennem kroppen. Spørg 

på vejen ned om det er koldt/varmt, spændt/afslappet, meget energi/lidt energi i de 

forskellige områder. 
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Energiknapper 

 

(når man trykker på dem får man lige præcis den rigtige energistrøm i kroppen) 

Når vi arbejder på kroppens energisystem, afbalancerer vi børnene og minimerer dermed 

”overenergi” og ”underenergi”. Også blot en god aktiv fokus-øvelse. 

• Trykke på energiknapper – se tegning EFT 

• Massere punkter – de tre dimensioner: 

• Vandret – de to huller under kraveben og udfor brystben 

• Lodret – overlæbe og underlæbe 

• Dybde – korsbenet der sidder over haleben og i bunden af rygsøjlen 

 

Børnene kan gøre det på sig selv. Og som variation kan de gøre det på hinanden. 

 

 

Lyde i rummet – alting har en lyd 

 

• Giv evt børnene bind for øjnene 

• Sid helt stille og læg mærke til lydene i rummet. 

• Læg mærke til lydene udenfor rummet, udenfor huset 

• Læg mærke til lyden af dit åndedræt 

• Sæt hver barn til at lave en lyd. (Banke i gulvet, suselyd med munden, lyd med stemmen, 

• floppe på kinden, banke på kroppen etc) 

• De andre skal med lukkede øjne gætte hvem det er, der laver lyden og hvad lyden er. 

 

 

Spænding/afspænding 

 

• Giv evt børnene bind for øjnene 

• Spænd i panden - rynk den i 10 sekunder og slap af 10 sekunder – mærk afspændingen 

• Spænd i øjnene - i 10 sekunder og slap af 10 sekunder – mærk afspændingen 

• Spænd i kinderne/kæberne - i 10 sekunder og slap af 10 sekunder – mærk afspændingen 

• Spænd i nakken - i 10 sekunder og slap af 10 sekunder – mærk afspændingen 

• Spænd i skuldrene - i 10 sekunder og slap af 10 sekunder – mærk afspændingen 

• Spænd i brystet - i 10 sekunder og slap af 10 sekunder – mærk afspændingen 

• Spænd i maven - i 10 sekunder og slap af 10 sekunder – mærk afspændingen 

• Spænd i bagdelen - i 10 sekunder og slap af 10 sekunder – mærk afspændingen 

• Spænd i lårene/benene - i 10 sekunder og slap af 10 sekunder – mærk afspændingen 

• Spænd i fødderne/tæerne - i 10 sekunder og slap af 10 sekunder – mærk afspændingen 

 

 

Sige tak - øvelsen 

 

Giv evt børnene bind for øjnene. Man sidder stille med lukkede øjne og tænker på noget man er 

glad for. Måske er man glad for at solen skinner. Når læreren siger ens navn, siger man ”Jeg vil 

gerne sige tak til solen fordi den skinner”. Når du har sagt din sætning må du åbne øjnene og se på 

de andre, når de siger deres sætning med lukkede øjne. 

 

 

 

Kropsmeditation 3 

 

Er en blanding mellem hjerte og åndedrætsmeditation. Lad alt din fokus være på brystkassen. Lige i 
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midten af brystkassen. Læg mærke til, at når du ånder ind, så udvider maven sig og brystkassen 

løfter sig og når du puster ud, trækker det sig indad igen. 

Bliv ved med at lægge mærke til den rytme og hav dit fokus udelukkende på brystkassen, der hele 

tiden udvider sig og trækker sig sammen. 

Måske begynder du, at kunne mærke varme, kildren eller noget andet fra punktet midt i brystkassen. 

Dette er positivt. 

Det er herinde, at evnen til total accept, rummelighed og ubetinget glæde ligger :) 

Man kan flere gange om dagen rykke sin bevidsthed ned i hjerteområdet. Prøve at ”tænke” derfra. 

Gør man det, så vokser medfølelsen og andre positive kvaliteter i en. 

 

 

At se hinanden i øjnene meditation 

 

Eleverne skal sidde to og to overfor hinanden. Med cirka 1 meter imellem øjnene. Start med at 

lukke øjnene og bare være fokuseret på åndedrættet. Når der er helt ro på, så åbner hver elev øjnene 

også kikker de hinanden i øjnene. De skal kun fokusere på øjnene. Helt roligt. De må gerne blinke, 

fokusere på et øje af gangen eller området lige imellem øjnene og skifte lidt rundt i det, men alt 

fokus skal være på øjnene. 

Denne øvelse styrker autensitet og at det er ok, at være helt åben. Man kan være tryg i, at være helt 

åben. 

Griner man og har svært ved det, så er det netop fordi, at man nok er ret så usikker på, at skulle 

være så åben overfor et andet menneske. 

Tal gerne om det i starten. 

 

 

TryghedsØvelse 

 

Alle elever står samlet og skal gribe en elev af gangen. Den elev der skal gribes, skal stå ovenpå et 

bord med ryggen til de andre og armene over kors, så de ikke er i vejen. Eleven lukker øjnene og 

lader sig falde ned bagover i tryghed om, at de andre griber ham/hende. 

 

 

Trommemusik 

 

eller Safri Duo evt. er musik, som er rigtig god til fri dans, hop og spræl. Skru HELT op og alle 

lukker øjnene, får pulsen op og dans derud i skøre sjove bevægelser. Mærk kroppen og energien og 

det gode humør. Gå helt amok – slip kontrollen!!! 

Når i har danset jer helt blæst, så sluk for alle lyde og sid eller lig stille og bare mærk kroppen og 

stilheden. 

I kan også lege stopdans, med den regel, at når musikken stopper, så står man helt stille og bare 

mærker sig selv og kroppen. 

 

 

Alting er i live 

 

Alt er levende, i bevægelse og alting er i forandring. Kik rundt på alt omkring og mærk, mere end 

tænke, at alt er i bevægelse og i forandring. Kroppen, bordet, stolen, væggen, gulvet, vinduet. 

Luk øjnene og bevæg dig ud af vinduet i fantasien. Læg mærke til, at alt hvad du møder og ser og 

mærker på din vej er levende. I bevægelse og i forandring. Alting.... 

 

 



Mindfulness e-bog Lisel Vad Olsson 27 

De 5 Leveregler 

 

 

 
De fleste mennesker med interesse i det alternative, healing mv., er stødt på Reiki. Reiki bliver som 

regel præsenteret, som et system i healing til fysiske smerter, afbalancering, bedre immunforsvar og 

meget andet og det jo også rigtig fint. Men der er meget mere at hente i Reikisystemet. Det er en 

komplet lære til, at komme dybere i sig selv, blive mere vågen og bevidst omkring sig selv og det at 

leve i Nuet. 

De 5 Leveregler er grundstenen i den lære Usui han underviste i. Usui er ham der startede det vi i 

dag i vesten kender som Reiki. Da jeg første gang hørte om disse leveregler, sagde de mig ikke 

rigtig noget og jeg fik det ikke rigtig forklaret af mine Reikimestre. 

Jeg filosoferede selv over dem – tyggede på dem og fandt ud af, hvor dybe de egentlig var og hvad 

de egentlig skulle lære os. 

Det forandrede mit liv totalt og jeg har set dem efterfølgende have en dyb indvirkning på mine 

elever og klienter. 

De er med til, at skabe en større bevidsthed om sindet og hvordan sindet arbejder. Det vækker 

observatøren i os og det gør, at vi oplever et større og dybere Nu og oplever os selv på en mere 

bevidst måde. 

De 5 leveregler lærer os, at mestre sindet på en anden måde og også at være meget mere positiv og 

fri. 

De lyder sådan her: 

 

 

Bare for i dag vil jeg: 

 

Ikke være vred 

Ikke bekymre mig 

Være taknemmelig 

Være ærlig i alt hvad jeg gør og siger 

Have kærlighed til mig selv og andre 

 
 

 

Den første sætning ”Bare for i dag vil jeg” husker os på, at leve i Nuet. At leve i Nuet er det der 

skaber ægte nærvær, ro og glæde. Når man rigtig forbinder sig med Nuet oplever man, at livet kan 

flyde ubesværet igennem og man kan føle sig langt mere fri og i glæde. 

Det er at stoppe op flere gange om dagen og huske sig selv på, at være til stede. Brug åndedrættet 

som et anker til Nuet. 

Lige nu ånder jeg ind. Lige nu ånder jeg ud. Stop op og mærk efter. Giv din krop opmærksomhed. 

Mærk hvad åndedrættet gør ved kroppen. Hvordan føles det egentlig at trække vejret? 

Hav altid en opmærksomhed på kroppen og vær opmærksom på det du gør lige nu. Om det så er, at 

meditere i siddende stilling eller vaske op, støvsuge, handle, gå en tur eller andet, så gør det hele 

med fuld opmærksomhed og vær til stede i det. Lad ikke dine tanker flyde afsted. Det er Nu du 

lever dit liv og der vil aldrig være andet end lige nu. Det er for længst bevist, at tid og rum er en 

illusion, så begynd at være opmærksom på Nuet, som det er, i stedet for at leve i tankernes verden. 

 

Lige meget hvad der sker lige nu, så nytter det ikke noget at flygte fra det med en masse 

sindsforstyrrelser. 

Ved at lære sig selv at anerkende og acceptere Nuet som det er, lukker du op for en livskraft, som 
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giver mere frihed, mod, glæde og energi, til at handle på en mere autentisk og sand måde. 

Netop fordi, at hvis man ikke er i Nuet og ikke accepterer det som det er, men har modstand mod 

det der sker, så reagerer man ud fra frygt og gamle tillærte forestillinger. Det kommer vi nærmere 

ind på om et øjeblik. 

Forbind dig med Nuet. Jeg elsker formuleringen: ”The Present is truly a Gift”. Nuet er virkelig en 

gave. Det er her vi kommer i kontakt med den livskraft vi er. 

Men sindet blokerer vores oplevelse af Nuet og derfor er det godt at komme i gang med at arbejde 

med alt det der blokerer og det er det levereglerne er til for. 

 

 

Bare for i dag vil jeg ikke være vred. 

 

Her er der rigtig mange der straks tænker ”hey, man må jo ikke sige ikke”! 

Men det handler ikke om, at det er en sætning vi skal tage meget bogstaveligt og sidde og chante for 

os selv. Hvis vi sagde: ”Bare for i dag vil jeg være glad”, så er det jo på ingen måde en realistisk 

sætning. Du kan ikke gå og være tjuhej glad hele tiden. Det kan du ikke love dig selv. Der er ingen 

jordforbindelse i sådan en sætning. Vi må være realistiske. 

Og det handler ikke om, at vi aldrig må opleve vrede – igen vær realistisk. Sætningen handler om, 

at øge vores bevidsthed. Når vi oplever vrede, så skal vi lære os selv, at stoppe op og mærke efter. 

Vrede er meget sjældent en ærlig følelse. Vrede handler som regel om, at vi enten forsvarer et eller 

andet eller angriber et eller andet eller at vi dækker over en dybere følelse som er meget mere svær 

for os at se på og derfor bruger vreden som et dække. 

Når nogen angriber os, så gør det ondt. Det gør os sårbare, kede af det og det vækker en følelse af 

adskillelse fra hinanden. Også er det lige meget om det er naboen, vores ven eller et familiemedlem, 

som angriber. Når vi bliver angrebet med vrede, så sker der som regel det, at vi enten reagerer som 

et vredt offer eller et ulykkeligt offer, hvor det virkelig er uretfærdigt og synd for os og det kan han 

virkelig ikke være bekendt, at angribe på den måde og vi søger sympati hos ligesindede osv., hvor 

vi kan holde gang i historien/dramaet og få en masse opmærksomhed og forståelse. 

Eller også så angriber vi tilbage med vreden, så der virkelig kan komme sving i tingene og krigen 

virkelig kan opstå. Jubbiii tænker ego-sindet, der sker virkelig noget her. Lige meget hvilken rolle vi 

påtager os i den vrede situation, så sker der et drama hvor vi går ind i nogle roller, som sindet har 

skabt for os. Vi er ikke autentiske og os selv. 

 

Ved at stoppe op og mærke efter hvad vores vrede og offerrolle egentlig handler om, kan vi være 

meget mere autentiske i øjeblikket. At turde mærke den sårbarhed og finde roden til den ved, at 

turde kikke på den gør, at vi kan få renset ud i os selv. Når vi viser den ægte sårbarhed, som ligger 

bag vreden, uden at være i en offer- eller angriber-rolle og tør åbne os på den måde, så bliver vi som 

regel også mødt og forstået på en helt anden måde. 

Mærk efter i dig selv og begynd ikke at reagere på den sindsskabte vredesfølelse. Vær stille med dig 

selv som observatøren indtil du kan udtrykke dig autentisk, uden at være offer eller angriber. Det 

betyder ikke, at man ikke må/kan græde og ej heller ikke være alvorlig og fast, men det betyder, at 

man lige træder væk fra sine gamle programmeringer og måder at reagere på og dermed bliver mere 

autentisk i den nuværende situation, uden at hive gammel bagage frem.  

 

Vrede kan også handle om, at man bruger vreden til, at fastholde kontrollen i en situation. De fleste 

mennesker i dag lider i større eller mindre grad af en kontrolsygdom. Mange gange er det f.eks. det 

der sker i børneopdragelsen. Vi føler vi er nødt til at kontrollere ungerne, fordi vi frygter alle de 

konsekvenser de kan komme ud for, men da vores unger reagerer som spejle for os, så viser de 

modstand mod den kontrol også bliver det store drama skabt. De lytter ikke, eller de skaber sig og 

gør mærkelige ting og fordi vi føler os magtesløse, så bliver vi måske mere vrede også tror vi, at det 

er børnene der fejler noget, når de i virkeligheden reagerer som spejle på vores kontrolsygdom og 

eventuelle stress. 
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Det kan også være på jobbet kontrollen skal styre og det gøres måske også med vrede. 

Kontrol handler om frygt. Når vi føler vi skal kontrollere vores børn, medarbejdere, huset, maden, 

rengøringen, konen, udseendet mm, så handler det om frygt. Frygt for kaos eller ikke at blive 

anerkendt, eller et eller andet vores sind bilder os ind vil ske, hvis ikke vi er på mærkerne og 

kontrollerende. 

Et lille eksempel om spejlning fra mit eget liv: Jeg ønskede at der altid skulle være pinligt rent 

derhjemme. Især hvis der skulle komme gæster. Om det var familie eller venner eller andre gæster, 

var lige meget – der skulle være kontrolleret rent. 

Min mand gik ikke så meget op i det og jeg følte derfor jeg var meget alene om det med rengøring. 

Jeg gjorde det hele og han sad bare der og slappede af og det gjorde mig vred. Da jeg så slap den 

kontrol. Slap det med, at der absolut skulle være så rent, så begyndte han, at hjælpe til og tage 

initiativ. Han spejlede mig. I dag er vi begge lige gode om det med rengøring og vi har ikke engang 

talt om det. Det kan godt være jeg gør det mere end ham, men jeg er også mere hjemme. Så snart 

jeg slap kontrollen, så kunne vi være lige med hinanden. 

Ved at slippe frygten der ligger under kontrollen og vreden, ændrer vi både os selv og vores 

relationer. 

Det hele handler om loven om tiltrækning. Alt hvad vi oplever i andre mennesker og som skaber 

store følelser i os med vrede, drama osv, er noget der spejler sig i os selv. Altid. 

98% af gangene er jeg overbevist om, at vrede ikke er en ærlig følelse. Der er noget der ligger bag 

den vrede. Det kan være sårbarhed, magtesløshed eller noget andet, som f.eks. en gammel offerrolle 

eller lign. der kommer frem. Det er altid meget nemmere bare at blive vred og vende det hele udad i 

stedet for at kikke indad og mærke efter hvad der egentlig gemmer sig af mønstre og 

overbevisninger inde i os selv. En anden gang hvor vreden blussede op i mig, gik jeg ud af rummet, 

lukkede øjnene, mærkede efter også forvandlede den sig til en kæmpe gammel sorg, som jeg fik 

lukket ud, hvilket gjorde min indre frihedsfølelse størrere.  

De sidste 2% af de gange vi oplever vrede, tror jeg på, at vreden kan bruges konstruktivt. F.eks. som 

drivkraft til at handle. På den måde bliver det brugt som energi til en stor handling og ikke noget 

negativt som vold eller angreb, men en decideret handling, som f.eks, at komme væk fra en 

voldsmand uden at gå i panik eller chok. Eller som en forbigående reaktion på noget man ser. f.eks. 

når dyr mishandles eller lign. 

 

Så næste gang du oplever vrede, surhed, irritation eller lign., så stop op. Mærk efter. Er det her et 

spørgsmål om kontrol eller et forsvar eller et angreb. Hvad er det egentlig jeg føler vrede over? Kan 

jeg få øje på spejlningen? Hvad er det hos den anden person, som jeg evt. ikke vil se i mig selv? 

Hvis det handler om kontrol, hvad er så der er så vigtigt at kontrollere? (Her er bekymring ofte 

involveret og det kommer vi til i næste leveregel). 

Det er egoet der bliver vredt. Det er altid sindet/egoet der gerne vil lave en eller anden form for 

drama og som føler sig stødt. Se det som det er og bare bring lys på det ved at observere det. 

Er der en der har vist vrede mod dig? Eller har vækket en vrede i dig? Så husk på, at det menneske 

også reagerer på andre dybe ting. Som lært i buddhismen, så husk på din medfølelse. Den anden 

person lider også, ligesom alle andre mennesker gør. Se den anden persons lidelse i vedkommendes 

vrede og vis medfølelse. 

 

Bare for i dag vil jeg ikke være vred, handler om, at vi skal stoppe op og kikke indad og blive 

bevidste om, hvad det er der ligger til grund for vreden, da vrede stort set aldrig er en ærlig følelse, 

men handler om noget andet og kan være en invitation til, at lære sig selv bedre at kende og få 

løsnet op for noget gammelt der er klart til at give slip. 

 

 

ikke være bekymret. 

 

Vi ved jo alle sammen godt, at det ikke kan betale sig, at bekymre sig. Alligevel er det sådan, at 
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langt de fleste tanker vi har, på en eller anden måde handler om bekymring. Men at bekymre sig 

betyder, at vi har fjernet os fra Kilden. Det betyder, at vi har mistet tilliden til livet. Det betyder, at 

vi ikke er i Nuet. At bekymre sig handler enten om noget der er sket og som vi alligevel ikke kan 

ændre på, eller det handler om noget, som måske vil ske. Men hvis det ikke er sket, så er det jo 

fjollet at bekymre sig om det. Så vi tilbage til illusionen om kontrol af en situation i fremtiden og da 

fremtiden også er en illusion (Nuet er jo alt der er), så bliver det pludselig endnu mere fjollet. 

Forhold dig til Nuet. Jo mere vi kan være i Nuet, jo mere frie er vi. 

Lad vær at køre rundt i tanke-illusioner/historier, som du ved ikke er virkelige. Sindet har det med 

at brygge de mest langt ude skræmme kampagner, som ingen hold har i virkeligheden. Sindet 

skaber drama for at opretholde sig selv. Du er IKKE dit sind. Bare ved at observere sindet, kan du 

hurtigt erfare, at du ikke er sindet. Du kan jo ikke være noget, som du kan observere udefra. 

Ved at få øje på alle de tanker der kører rundt derinde, kan du opleve hvor fjollede de i 

virkeligheden er. 

Tænk at gå rundt og bekymre sig og lade sig skræmme og stresse på den måde. Over ting der slet 

ikke er virkelige og slet ikke er sket. Observer dit sind og de historier det går og fortæller dig. Se på 

det som et nysgerrigt lille barn ville gøre det. 

Lige så snart det er en fremtids historie om noget, så stop op og forhold dig til Nuet. Lige så snart 

du igen kører i en gammel historie, så stop op og forhold dig til Nuet. Det kan være rigtig svært i 

starten, men det kan virkelig betale sig, at lære sindet, at du ikke vil være med til at leve i sindets 

illusion om fortid og fremtid længere. 

Bekymrer du dig om noget der skete i fortiden, så sæt dig og klip båndet til den fortidshistorie. 

Måske er det noget du skal gøre flere gange, men gør det. Husk på, at du gjorde hvad du kunne med 

den erfaring og viden du havde på det tidspunkt. Sådan er det for os alle også for dem der eventuelt 

var medansvarlige for den dårlige situation. Tilgiv! Tilgiv for din egen skyld. Tilgiv, så DU kan 

blive fri.  

Man kan også få nogle små bekymringsdukker, som man kan fortælle sine bekymringer til og give 

dem videre til dukkerne og dermed selv slippe dem. Man kan også skrive dem ned på et stykke 

papir og brænde dem eller lign. Simpelthen for, at lære sig selv, at give slip på den gamle bagage i 

accept af, at historien skete og nu lukker du bogen. Jeg havde selv en historie der skulle slippes. Jeg 

så objektet for historien for mig, stå flere meter fra mig selv, med en rød tråd imellem. Jeg blev ved 

at klippe i tråden og sige farvel. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg gjorde det og det var 

hårdt. Jeg græd rigtig meget, men til sidst slap det mig endelig og jeg har ikke været påvirket af den 

siden.  

 

Bekymring fører intet positivt med sig. Læg mærke til dit perspektiv og de ord du bruger i det 

perspektiv. Hvis du f.eks. fortæller dig selv, at du bekymrer dig om f.eks. et barn, så sætter du 

stresshormoner i gang, men fortæller du dig selv, at du har omsorg for et barn, så er det nogle helt 

andre mekanismer der går i gang i dig og det bliver mere fra hjertet i stedet for hovedet. 

Brug dine ord varsomt. Ord indeholder energi og det er den energi vi fylder vores krop, sind og 

omverden med. Observer hvordan du bruger dine ord. 

Bekymrer du dig om noget der sker i dit liv Nu, så husk på, at alt hvad der sker er et resultat af 

loven om tiltrækning. Observer situationen. Lad være at gå ind i det eventuelle drama der er i 

situationen. Forhold dig til det på en rolig og afbalanceret måde. Man tænker ikke klart, hvis man er 

fyldt op af stærke følelser, som vrede og bekymring, som begge stammer fra frygt. Frygt er 

sammentrækkende og man tænker ikke klart og rationelt. Som en stor indisk Guru sagde: ”This To 

Shall Pass”. Intet varer evigt og ved den sandhed, kan vi bedre forholde os til det svære der opstår 

nu. 

Forhold dig til situationen og observer den. Hvad er din rolle i alt dette her? Er der spejlninger du 

skal lære af? Stil dig selv disse spørgsmål eller find en, som kan hjælpe dig med, at se på det udefra. 

Hvad ville kærligheden gøre, hvis kærligheden kunne svare? Lad din bevidsthed hvile i hjertet. 

 

Intet af det der sker i vores verden varer evigt. Alt transformerer altid. Så lige gyldigt hvad du 
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oplever lige nu, så vil det ikke vare ved. Tag det ind, som en del af livets rejse og stol på, at alt er 

som det skal være og lær noget om dig selv på vejen. Kik indad og observer hele tiden. På 

den måde kommer du ud af situationen klogere på dig selv og en blokering mindre på vejen til dit 

sande jeg. 

 

 

være taknemmelig 

 

Taknemmelighed hænger meget sammen med loven om tiltrækning. At være taknemmelig er en 

sindstilstand. Taknemmelighed behøver ikke være noget vi kun oplever når der er noget ydre 

specifikt at være taknemmelig for. 

Man kan sagtens øve sig i, altid at udstråle en taknemmelig glæde over, bare at være til. 

Når man udstråler den slags glæde og taknemmelighed, så er det også det man vil mødes med fra 

omverdenen. Det nytter ikke noget at lægge sine negative oplevelser over på andre, som om det er 

deres skyld. Vi er nødt til selv at tage et virkeligt ansvar og gøre noget ved vores egen udstråling. 

Det kræver en indsats og det kræver hver dag en indsats. Det er en måde at leve på. Hele tiden, at 

huske sig selv på, at øve sindet til, at tænke positivt og dermed føle positive følelser og dermed 

udstråle positivitet og dermed tiltrække positivitet. 

Denne leveregel handler meget om, at give sindet et alternativ til bekymring og dermed en anden og 

mere glædesfyldt måde at leve på. 

Mange laver en taknemmeligheds dagbog, hvor de hver aften sætter sig ned og skriver alt det ned de 

i løbet af dagen har oplevet af positive ting. Det kan være butiksmedarbejderen der smilede sødt, 

eller de flotte træer der skifter farve eller at regnen har næret jorden, eller solen der varmede 

ansigtet. Alt hvad man overhovedet kan komme i tanke om. Eller at være taknemmelig over, at 

taknemmelighedsfølelsen vokser i brystkassen og giver mere glæde. 

Jeg er super taknemmelig for alt det svære jeg oplevede i min fortid. Det har givet mig en dybde og 

en rejse, som jeg ikke ville have været foruden, da det har lært mig utrolig meget i en ung alder. 

Noget jeg kan bruge resten af mit liv. Der er altid noget og det kan hjælpe folk igennem depression 

og angst, at øve det, samtidig med de andre øvelser og observationen.  

 

 

være ærlig i alt hvad jeg gør og siger 

 

Ærlighed er en af de sværeste ting for os mennesker. Måske mener vi selv, at vi altid er ærlige og 

ikke er i stand til at lyve osv, men ren ærlighed er meget mere end det. 

Ærlighed er, at vi i enhver situation vi kommer i, tør være os selv. At vi tør vise hvem vi er med hele 

vores Jeg. 

Vrede f.eks. er jo ikke en ærlig følelse, hvis den bruges til at dække over en dybere følelse af f.eks. 

sårbarhed eller bruges til at vende energien ud mod en anden person, fordi man ikke vil stå ved den 

spejlning der er i situationen. 

Er det ærlighed når vi vender negativitet ud mod et andet menneske? Hvis vi virkelig er kærlighed, 

er det så ærligt når vi ikke viser medfølelse og forståelse? 

Når vi står ved os selv i Nuet og kan være ærlige omkring os selv, så slippes en masse byrder og 

folk ved hvor de har os. En masse drama, misforståelser med mere kan undgås. 

Så husker man alle levereglerne og hvad de betyder, så kan man begynde virkelig, at være ærlig. 

 

Vær ærlig omkring dine dårlige sider, dine mørke sider og dine mindre charmerende sider. Vi har 

dem alle sammen indtil vi begynder at stå ved dem og virkelig tør se dem og finde ud af hvor de 

kommer fra. At se hvilke programmeringer der ligger bag dem. 

Har du f.eks. en lille trold i sindet der dømmer andre folks udseende, bliver frastødt af grimhed hos 

andre eller lign.? Så er det højst sandsynligt fordi du evt. har et problem med noget i dig selv. Hvad 

er det der er så svært og hvorfor? Vær ærlig og find modet til, at kikke dybt i dig selv. 
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Vi er virkelig alle ét – en form. Vi er ikke kun det ene træ i skoven, vi er også HELE skoven, på 

samme tid. Det betyder, at alt hvad vi ser omkring og dømmer, det er en del af os selv. Det 

reflekterer os selv. Det liv der er i træet og det liv der er i dine medmennesker, er det samme liv som 

strømmer i dig.  

 

 

Oneness, handler ikke om kun at blive ét med alt det ”gode”. 

Oneness handler om, både at omfavne det ”gode” og det ”dårlige”. 

Ellers kan vi jo ikke kalde det Oneness. 

 

 

I den spirituelle rejse mod enheds-bevidstheden, mod sandheden i os selv, har vi ofte en tendens til 

kun at vende os mod lyset, kærligheden og godheden og fordømme eller vende ryggen mod det 

mørke og alt det svære. Dermed glemmer man hvad enhed egentlig er - nemlig ALT. Det er billedet 

af yin og yang, som i sin enhed og helhed, indeholder ligeså meget sort som hvidt. At se og erkende, 

at altet virkelig er alt og at alt er okay og lige præcis som det skal være - i den absolutte bevidsthed 

er frihed. Det betyder ikke at vi skal fralægge os ansvaret for vores opførsel, da vi stadig er i karma 

og da alt er enhed, så er det altid os selv vi i sidste ende rammer, og da vi i enheds 

tilstanden/hjertebevidstheden rent faktisk reagerer ud fra kærlighed, stilhed, glæde og accept. Det 

betyder, at vi må gøre os klar over, at gemmer vi os fra mørket i os selv og fordømmer andres 

mørke, så gemmer vi os fra enheden og dømmer egentlig os selv. 

 

 

Som Carl Jung sagde: 

”Der er ingen der kommer til en højere bevidsthed uden smerter. Folk vil gøre hvad som helst, 

uanset hvor absurd, for ikke at se ind i deres eget hjerte og sjæl. Man bliver ikke oplyst ved at 

forestille sig lys og figurer, men ved at se sit eget mørke i øjnene”. 

 

 

vil jeg have kærlighed til mig selv og andre 

 

Kærlighed er det vi er. Kun når vi virkelig kan tage imod kærlighed, kan vi virkelig mærke hvad det 

vil sige. Jeg har haft rigtig svært ved at tage imod kærligheden og åbne mig op for den. For hvilke 

forventninger følger der med, hvis vi modtager så stor en gave? Hvad skal jeg gøre til gengæld? Er 

den virkelig så ubetinget, som de siger? 

Vi har stort set alle sammen lært som børn, at der følger nogle forventninger fra mor og far. Vi skal 

opføre os pænt, tale pænt, vi må ikke en masse ting, vi skal høre efter osv osv, ellers så vanker der 

på den ene eller den anden måde. Måske blev vi råbt af, eller ignoreret eller sat til side eller slået 

eller fik stuearrest eller timeouts eller noget andet, hvor vi som børn oplevede ikke at være elsket 

ubetinget. Det har med garanti ikke været hensigten fra mor og far, at vi skulle føle, at deres 

kærlighed var betinget, men det er hvad de havde lært og børn skal jo på den ene eller anden måde, 

lære at begå sig her i samfundet og man kommer nu engang længst ved at lære, at man ikke må slå 

og ved at tale pænt og blive opdraget på den ene eller anden måde. 

Så de fleste mennesker i dag har oplevet at blive mere eller mindre afskåret fra den ubetingede 

kærlighed som børn, hvilket sætter dybe spor i os som voksne og får vi ikke arbejdet med den 

sociale arv og vores oplevelser på den ene eller anden måde, så er det det samme vi kommer til at 

give videre til næste generation. 

(Alle børn vil opleve traume på den ene eller den anden måde, ligegyldigt hvor bevidste deres 

forældre er. Det hører nu engang til, at alle mennesker skal igennem den slags, så lige gyldig hvad, 

så kan det ikke helt undgås - og også det er ok). 

 

Noget af det sværeste er kærligheden. Den betyder ALT for os. Det er den der viser os, at vi alle er 
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et, det er den der kommer til fuldt udtryk i Nuet og det er den der gør allermest ondt, at føle sig 

afskåret fra. Det er en smerte der skærer igennem marv og ben og den er så smertefuld at blive 

bevidst om og derfor gemmer vi os gerne fra den. 

Så hvordan får vi rettet op på det? Hvordan kommer vi ind og lærer og oplever, at vi virkelig ikke 

bare er kærlighed, men at vi selv virkelig er ubetinget elsket hele vejen igennem? 

 

Det gør vi med små skridt. 

 

• Giv gerne dig selv healing hver dag 

• Vær god ved din krop 

• Vær ærlig og taknemmelig 

• Husk dig selv på Nu'et 

• Giv også accept og rummelighed til dine mørke sider 

• Accept og åbenhed overfor dig selv og andre 

• Arbejd med medfølelse for alle levende væsener 

• Observer dig selv, dine tanker og følelser og husk på alle de 5 leveregler. Hav dem i din 

bevidsthed hele tiden, så du kan få ryddet op i dig selv og komme nærmere 

hjertebevidstheden – Kilden. 

 

Vi er i sandhed ét. Vi er alle indbyrdes afhængig af hinanden og vi påvirker alle sammen hinanden 

på forskellige niveauer. 

Så begynd at udtrykke kærlighed, til dit eget spejlbillede og til de mennesker du krydser på din vej 

og bliv bevidst om dit hjerte. Send bevidst kærlighed med hjertet til alle du møder på din vej. 

Arbejd med medfølelse. 

Arbejd med dig selv. Ved du, at der er ting i dit indre der bør ryddes op i? Så få det gjort. Få hjælp. 

Få frigivet det, så du kan komme videre. Ved du, at der er beslutninger der ikke kan udsættes 

længere? Så få det gjort. 

Man kan læse nok så mange bøger om selvudvikling, meditation og en masse råd og gode 

visdomme og fornuftig vejledning fra diverse ”guruer”mm. tage på kurser osv, og nikke anerkende 

og genkendende til det der siges og skrives, 

 

men der kommer et tidspunkt, hvor man må handle og se sig selv og alle sine blokeringer og 

udfordringer i øjnene og få ryddet op og tage sig sammen og tage ansvar. Ikke om 1 time, eller i 

morgen eller til nytår – men NU.' Start med intentionen og handl på det med det samme, så sindet 

og hjertet kan mærke, at du virkelig mener det! 

 

Lad vær at gemme dig for dine tanker og handlemønstre. Begynd virkelig at se dem. Observer dem 

og give det bevidsthed. Det i sig selv er starten til, at de langsomt krakelerer. Vores bevidsthed er 

Lys og negative ting og mørke, kan ikke forblive i Lyset. 
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Namaste 

Lisel Vad Olsson 

 

 

 

 

 

Du er til enhver tid velkommen til at skrive en mail, hvis du har spørgsmål, ris eller ros.  

 

 

 

liselserenity@live.com 

 

 

 

 

 

 

www.reikiogmeditation.dk 
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