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ALLE FORDELENE



skabe resultater
være i kreativt flow
åbne dine intuitive evner
kultivere indre glæde og ro

Det første jeg spørger mine klienter
og workshop deltagere om er: "Har
du en praksis?"
 
En meditations- eller mindfulness
praksis er nemlig et vigtigt
fundament for al spirituel og
personlig udvikling. 
 
Monkey mind er et udtryk for en
hjerne, hvor ego’et har magten, og
rastløshed, forvirring og uro
hersker. Som en abe der svinger sig
fra gren til gren, hele tiden på jagt
efter en ny banan, aldrig i ro, aldrig
tilfreds. 
 
Nogle kalder monkey mind for den
indre kritiker, og den del af vores
hjerner, som er mest forbundet til
ego’et. 
 
Kender du den indre stemme, som
sjældent holder op med at
analysere, dømme, kritisere? 
 
Den insisterer på at blive hørt, og
overdøver hvad sjælen, hjertet og
kroppen kommunikerer. 
 
Det er også den del af hjernen, som
nemt bliver distraheret, så hvis du
gerne vil:
 

 
Ja – så er udfordringen at ændre
din sindstilstand og lukke din
monkey mind ned. 
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Den gode nyhed er, at
mindfulness er en:
 
Basal menneskelig evne til at være
fuldt tilstede, bevidste om hvad vi
laver, og hvor vi er, og ikke være
reaktive eller blive overvældede af,
hvad der sker omkring os. 
 
Selvom det er en naturlig evne
for os, vil en daglig mindfulness
praksis, gøre den lettere
tilgængelig for os.
 
Når du fokuserer din
opmærksomhed på, hvad du
oplever via dine sanser eller på
din sindstilstand via dine tanker
og følelser, er du mindful.



Det er meget simpelt, og samtidig
ikke nødvendigvis nemt at begynde
en mindfulness praksis.
 
Præcis som det er simpelt at løbe en
tur eller tage i fitness center, er
øvelsen at være vedholdende for at
skabe resultater. 
 
Mindfulness er en mental muskel,
du træner til at gå fra at være i
monkey-mind/tankemylder og
Beta tilstand, til at være tilstede og
bevidst i nu’et. 
 
Det vil måske føles ukomfortabelt i
starten,  du vil ret sikkert også sidde
og kede dig lidt, og tænke på om
det mon "virker", om du gør det
rigtigt, hvad du skal spise til middag
- og meget andet, men husk at du er
ved at træne dit sind til at fungere
på en ny måde, og det er naturligt,
at ego’et vil gøre oprør, når det kan
mærke, det er ved at miste
kontrollen.
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Reduceret stress niveau
Større koncentrations evne
Mindre angst og bekymring
Skarpere fokus
Større viljestyrke
Forbedret evne til at
manifestere
Bedre søvnkvalitet
Forbedret evne til at
kommunikere klart og sige fra
Større empati
Højere kreativitet
Større evne til at regulere
følelser og sindstilstand

Til gengæld kan du skabe
mærkbare og store forandringer i
dit liv med en mindfulness
praksis:
 

 
 
 "YOU ARE THE SKY,

EVERYTHING ELSE IS JUST
THE WEATHER"
 
Pema Chödrön
 



Når vi mentalt er meget i fortiden,
kan vi have tendens til at blive triste
og nærmest små-deprimerede, og
når vi mentalt er for langt ude i
fremtiden, sker det ofte, at vi bliver
frustrerede og ængstelige. 
 
Når vi derimod træner evnen at
være tilstede og opmærksom på
nu’et, oplever vi ofte, at vi er rolige
og fokuserede – mere afklarede og
med større indre glæde.
 
For at opleve succes med
mindfulness, er det nødvendigt at
have en stabil praksis – det vil sige
minimum 5 gange om ugen, og
gerne 20 minutter pr. gang. 
 
Optimalt er hver dag, men start
der, hvor det hænger sammen for
dig, og mindst 10 minutter pr.
gang. 
 
Husk det ikke er et quick fix, men at
du vil opleve stor forandring i dit
liv med vedholdenhed, jo mere du
investerer, jo mere får du ud af det.
 
 

Giv det en måned med en stabil
praksis, og se hvilke resultater
du opnår.
Start med kortere sessioner,
hvis det er nødvendigt
Arbejd op mod 20 minutter
sessioner
Så længe du sidder og er
opmærksom på dit åndredræt i
10-20 minutter er det helt ok
Døm ikke dig selv! 

Der er kontant afregning og stort
afkast! Du investerer i dig selv og
dit velbefindende – hvad kan
være vigtigere? 
 
Måske er det nødvendigt at stå op
20 minutter tidligere for at finde
rummet og tiden, men du vil
opleve at få mere energi og glæde.
 
Husk:
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Mindfulness er ikke en destination eller et resultat, der skal opnås, det er en
undersøgelse. Det er et særligt sted, hvor hvert øjeblik er monumentalt, og
hvor vi begiver os ind i vores sind, vores følelser, tanker, sanser. 
 
Mindfulness beder os give slip på dommene, overgive os til vores naturlige
nysgerrighed, og favne oplevelsen med nænsomhed, omsorg og varme – 
mod os selv og andre.
 
Så går vi i gang:
 
• Vælg et tidspunkt for din praksis – bedst er morgen, før du starter dagen,

men hvis aften fungerer bedre for dig, så er det også fint

• Vælg et sted, hvor du befinder dig godt, og ved du ikke bliver forstyrret. 

Sid med ret ryg.

• Start med 10 minutter og arbejd op mod 20 minutter indenfor en uge – 

sæt evt. en alarm.

• Luk øjnene, fokuser din bevidsthed på dit åndedræt, og bliv opmærksom på:

• Hvordan føles det når du trækker vejret ind gennem næsen, fylder dine

lunger, og ånder ud gennem munden?

• Opgaven her er at føle, ikke tænke, når du mærker, du er i dine tanker, så

kom tilbage til åndedrættet – lad tankerne passere som skyer på en blå

himmel, observer dem og lad dem være

• Det var alt! Du har nu praktiseret mindfulness – fortsæt og husk det ikke er

en konkurrence eller en test, det er din praksis, og kun din – døm ikke dig

selv, hvis du har en ”dårlig” dag eller springer en dag over, bare fortsæt dagen

efter- hver dag en en ny chance, en ny begyndelse. Det er forventet og

normalt at opleve modstand eller distraktion.

• Hver gang du driver tilbage i tankerne, er en ny mulighed for at træne din

mindfulness muskel, og komme tilbage til nu’et og åndedrættet. Det er faktisk

hele pointen med at træne mindfulness- hele tiden at være opmærksom og

bringe dig selv tilbage til nu’et.

• Husk nu ikke at dømme dig selv – der findes ikke godt eller dårligt, rigtigt

eller forkert i mindfulness – der er kun praksis – øvelse.
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Start med at gå over dagen baglæns, alle større hændelser. 

Hvis noget føles uafsluttet, skal du afslutte det, rette op på situationen.

Forestil dig at du gjorde det anderledes, tag vrede og sårende ord tilbage,

ret op på situationen – måske lad være med at reagere.

Lad ikke solen gå ned over noget, som ikke er afsluttet – det begynder at

sætte sig i os, størkner på en måde, bygger tung energi, og begynder at

lukke hjertet. Lad solen tage det med ned i havet istedet for at holde det.

Hvis der er noget, du ikke mentalt kan komme af med, så arbejd med dit

åndedræt, og giv slip på det med stærke pust ud – helt nede fra maven,

med samme styrke som du ville puste et stearinlys ud med.

Passing of the Sun
 
Denne øvelse er en kerne-shamanistisk praksis, som gøres hver aften,
liggende i din seng inden du lægger dig til at sove. Formålet er at falde i søvn
i en tilstand af velvære, fri for tung energi, så din hjerne bliver renset og kan
slappe af, din søvn og drømme bliver bedre. 
 
Passing of the Sun gøres fra dit center, fra din højere bevidsthed – den del af
dig som ikke er styret af ego’et og personligheden, men er al potentiale og lys.
Det er vigtigt, at den gøres uden at dømme dig selv og andre, og med
taknemmelighed - værdsæt dagens lektioner.
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Jeg ønsker dig god fornøjelse med din
praksis, og håber den vil bringe dig masser
af glæde og måske åbne dine øjne for en ny
måde at være til på, og hjælpe dig med at
forstå dig selv og andre på et andet plan til
højeste bedste for alle.
 
Kærlig hilsen,

Betina
 
Deep peace of the flowing air to you,
Deep peace of the running wave to you,
Deep peace of the shining stars to you,
Deep peace of the quiet earth to you,
Deep peace of the gentle night to you,
Moon and stars pour their healing light on you,
Deep peace of the Light of the World to you
Gaelic blessing
 


