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Heartfulness
Heartfulness er en simpel og enkel meditations-
metode, som kan praktiseres af alle uanset køn, 
nationalitet, overbevisning og religion.

Metoden har sin oprindelse i Indien, men er i 
dag kendt i hele verden og praktiseres overalt.

Du behøver ingen forudsætninger eller viden   
om meditation for straks at kunne meditere.

Det moderne liv er komplekst, problemfyldt og 
stressende for de fleste. Heartfulness medita-
tion er tilpasset vores tid, hvor en travl hverdag 
fylder det meste.

I denne folder kan du læse om de forskellige ele-
menter i Heartfulness, og hvordan du kan bruge 
dem i din hverdag. De består af afspænding, 
meditation, cleaning og aftenmeditation.

Hvert af elementerne i Heartfulness har sit sær-
lige formål, men de understøtter hinanden i en 
symbiose, som vil hjælpe dig med at slappe af, 
være opmærksom, reducere stress og skabe in-
dre glæde og tilfredshed.

Du vil også frit kunne kontakte trænere, der kan 
hjælpe med at forklare de finere detaljer i teknik- 
kerne og svare på dine spørgsmål.

På folderens sidste sider finder du links og prak-
tiske oplysninger vedrørende Heartfulness.
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Anbefaling:  Når som helst.
Varighed:  Nogle få minutter efter behov.
Udbytte:  Fokus og en afslappet tilstand.

Afspænding

Meditation

Cleaning

Aftenmeditation

Heartfulness metodens  
fire elementer:

Anbefaling:  Bedst om morgenen, men ellers på 
 et hvilket som helst andet tidspunkt 
 af dagen der måtte passe dig.  
Varighed:  Fra 30 minutter op til 1 time.  
 Begynd med nogle minutter
 og øg gradvist varigheden.
Udbytte:  Gør din tankestrøm mindre kaotisk   
 og giver en dybere forståelse af dine 
 indre ressourcer og muligheder.

Anbefaling: Om aftenen når dagens arbejde 
 er overstået.
Varighed:  30 minutter. Begynd med nogle 
 minutter og øg gradvist varigheden. 

Udbytte:  Nulstiller vores indre tilstand 
 ved dagens afslutning.

Anbefaling:  Ved sengetid lige før du sover 
Varighed:  10 til 15 minutter. 
Udbytte:  Fordybelse før søvnen.
 

Heartfulness InstItute

Afspænding

Sådan gør du:
Øvelsen foregår som en mental scanning af kroppen fra
top til tå, hvor du ved tankens kraft afspænder alle krop-
pens dele.

scanningen trænes nemmest og mest effektivt ved at 
lytte til en guidet instruktion, mens øvelsen udføres.

Du kan lytte til en guidet instruks til “afspænding” ved 
at downloade lydfiler fra soundcloud: 

https://soundcloud.com/heartfulness-denmark  
eller du kan downloade ‘Heartsapp’ på din mobil-enhed.  
(Både til iOs og android).

Heartfulness afspænding er for alle og kan udfø-
res på hvilket som helst tidspunkt af døgnet.

Metoden kan være nyttig før din meditation, hvis 
du føler dig anspændt eller har behov for at sam-
le opmærksomhed midt i dagens travlhed. 

afspænding kan også bruges, hvis du har 
svært ved at falde i søvn.

Find
din indre ro[ ]
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Meditation er, i modsætning til koncentration, en 
tilstand hvor sindet på én gang er både afslappet 
og fuldstændig opmærksomt.

I Heartfulness Meditation retter vi opmærksom-
heden mod hjertet, hvor vi søger kilden til vores 
emotionelle intelligens og spirituelle potentiale.

Det er fra hjertet, vi føler og intuitivt fornemmer 
andre mennesker og verden omkring os, og her-
fra danner vi vores medmenneskelige relationer. 

Hjertet spiller en stor rolle i mange religioner og 
spirituelle traditioner. Her er hjertet indgangen til 
meditative tilstande og oversanselige erfaringer. 
I den verdslige verden spiller hjertet også en stor 
rolle i kunst og litteratur. Det forstår de fleste og 
finder det nemt at associere hjertet med andet 
og mere end dets fysiske funktion.

Sådan gør du
luk øjnene og slap af. Vend din opmærksomhed mod hjer-
tet og antag, at det allerede er fyldt med guddomme-
ligt lys. lyset kommer fra en kilde i hjertet, som tiltrækker
din opmærksomhed. Prøv at føle efter og fordybe dig i fø-
lelsen i hjertet. Gør det helt afslappet - vær opmærksom 
og observer din meditative tilstand.

Hvis tanker eller lyde har forstyrret din opmærksomhed, 
så vend blot tilbage til hjertet og antagelsen om det gud-
dommelige lys. 

efterhånden som du lærer at meditere, vil du kunne gøre
det uden at blive forstyrret af dine tanker og udefrakom-
mende lyde.

Meditationen afsluttes over et par minutter ved at du mær-
ker efter og forbliver i den meditative tilstand, mens du
langsomt og gradvist åbner øjnene. Prøv at fastholde til-
standen selv om du starter en anden aktivitet.

Meditation på hjertet

Heartfulness InstItute
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I Heartfulness mediterer vi på guddommeligt lys 
som begreb snarere end som synligt lys, fordi lys 
er det nærmeste, vi kommer på en beskrivelse af 
den mest subtile tilstand i vores indre, kilden til 
livet.

Lys indeholder desuden idéen om lethed, ube-
sværethed og åbenhed.

Antag, at guddommeligt lys allerede er i dit hjerte 
uden at presse dig selv til at se det eller give det 
en bestemt form.

Fortidens indiske yogier og vismænd benyttede 
transmission, når de underviste deres elever og 
uden ord overførte højere indre tilstande til dem.
Transmission - eller på sanskrit Pranahuti - forstås 
som livsenergi.

Yogisk transmission gør Heartfulness til noget 
ganske særligt.

Det gør meditationen dynamisk, og vi kan hur-
tigt og effektivt opnå meditative tilstande, som 
ville være svære at opnå ved egen hjælp.

En meditativ tilstand kan transmitteres som en 
resonans mellem hjerter.

I Heartfulness kan vi ved at meditere sammen 
med en træner nyde godt af denne transmission 
og med vedvarende øvelse og erfaring kan vi og-
så på egen hånd erfare transmissionen og dens 
virkning.

Du kan lytte til en guidet instruks til “Meditation” ved at 
downloade lydfiler fra Soundcloud: 

https://soundcloud.com/heartfulness-denmark 

eller du kan downloade ‘HeartsApp’ på din mobil-enhed.  
(Både til iOS og Android) 

Guddommeligt lys

transmission
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Heartfulness cleaning giver os mulighed for at 
nulstille vores indre tilstand ved dagens afslut-
ning, og den forbedrer kvaliteten af vores me-
ditation.

Når som helst vi reagerer følelsesmæssigt, f.eks. 
med vrede og irritation, lagres det som et ind- 
tryk i vores underbevidsthed. Med den daglige 
cleaning er vi i stand til at fjerne samme dags 
indtryk, før de lagres mere permanent i vores 
underbevidsthed. 

Det forebygger, at vores ofte uhensigtsmæs-
sige følelsesreaktioner skal danne kimen til nye 
vanemæssige og mere varige personligheds-
træk.

Det er en effektiv teknik, som giver os lethed i 
sindet, bedre søvn og forbereder os til næste 
dags meditation. 

Sådan gør du
Luk øjnene og slap af. Sid med tanken om, at alle kompleksi-
teter og urenheder, som du har opsamlet i løbet af dagen, 
forsvinder fra dit system ud gennem ryggen; fra issen til 
halebenet, i form af røg eller damp. Prøv ikke kun at tænke 
det, men føl virkelig, at det sker. Undervejs vil du muligvis 
blive opfyldt af tanker, følelser og indtryk fra dagen, men 
det er en del af cleaningen. Tag det som et tegn på, at 
processen virker.

Prøv at udføre den i ca. 10 - 15 minutter og føl efter den let-
hed, som er tegn på, at dit system er blevet renset. Du kan 
nu afslutte processen ved at antage, at dit system fyldes op 
med transmission fra hjertet.

Du kan lytte til en guidet instruks til “Cleaning”  
ved at downloade lydfiler fra Soundcloud: 

https://soundcloud.com/heartfulness-denmark 

eller du kan downloade ‘HeartsApp’ på din mobil-enhed. 
(Både til iOS og Android)

Cleaning

Heartfulness InstItute

Meditationsteksten, som du kan læse herunder,
blev skrevet af Heartfulness grundlægger, ram 
Chandra, engang i begyndelsen af det 20. år-
hundrede. 

lige før vi falder i søvn, overlapper det bevid-
ste og det ubevidste hinanden i en slags drøm-
meagtig tilstand. I dette øjeblik kan følelser og
tanker tages med ind i søvnen og virke i under-
bevidstheden.

Med meditationsbønnen kan vi opnå en subtil 
tilstand, hvor vi kommunikerer med den mest 
inderlige del af os selv, vores guddommelige 
del, og erkender den som et center i vores liv. 

Med den erkendelse som bønnen skaber og 
med de følelser, der opstår i hjertet, kan vi nu
træde ind i søvnen Vi planter et frø i under-
bevidstheden, som med tiden vokser og ud-
folder den indre kilde, der hjælper os til at stå
stærkere i os selv.

Sådan gør du
aftenmeditationen udføres, lige før du sover; i 5-10 minut-
ter. afslappet og med lukkede øjne gentager du teksten 
mentalt i dit indre en til to gange, og du mediterer nu ved 
at fordybe dig i betydningen af ordene og i følelsen, den 
vækker i dit hjerte.

Oh Master,

Du er menneskelivets sande mål  
Vi er endnu kun slaver af ønsker,  

som hindrer vores fremgang.
Du er den eneste Gud og kraft,  

som kan bringe os op til det stade.

Aftenmeditation

[ ]
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Praktisk info
Vi anbefaler, at du en gang om ugen deltager i en 
meditation sammen med en Heartfulness træner. 
Det kan gøres individuelt eller i en gruppe. 

træneren understøtter meditationen med trans-
mission. Det vil gøre din meditation dybere, og du 
vil erfare nye meditationstilstande, som vil guide 
og inspirere dig i din egen meditationspraksis.

al undervisning og træning i Heartfulness medita-
tion, er gratis og foregår i vores meditationscentre.

Centrene drives af den almennyttige forening
srCM, og ønsker du med tiden at blive medlem 
af foreningen, betales et årligt kontingent. 

foreningens aktiviteter drives udelukkende ved
frivillig arbejdskraft og økonomisk gennem med-
lemskontingenter og donationer.

nyttige links:

Find nærmeste center og trænere:
www.heartfulnessmeditation.dk/kontakt
email: denmark@heartfulness.org

Heartfulness Meditations App 
til iOS og Android: “HeartsApp”

Links til sociale medier:
Facebook: 
www.facebook.com/HeartfulnessDanmark/ 
 
Instagram: 
www.instagram.com/heartfulness_dk/ 
 
Soundcloud: 
https:// soundcloud.com/heartfulness-denmark 
 
Vimeo: https://vimeo.com/user79623845

Heartfulness InstItute

Bøger og kurser
Bøger kan inspirere og understøtte din medita-
tion, mens din daglige praksis og dine egne erfa-
ringer viser dig vejen frem.

Som start anbefaler vi, at du læser 
The heartfulness Way samt Designing Destiny 
skrevet af Kamlesh D. Patel, den fjerde læremester 
i Heartfulness.

The heartfulness Way findes i en dansk oversæt-
telse med titlen: 
Vejen til Heartfulness - meditation på hjertet.
Bøgerne kan købes i Heartfulness Centrene og de 
engelske udgaver fås også på Amazon og andre 
online bogsalg.

Artikler af Kamlesh D. Patel findes på: 
www.daaji.org

Heartfulness magazine: 
www.heartfulnessmagazine.com

Heartfulness online kurser: 
www.learning.heartfulnessinstitute.dk 

 

Hjemmesider:
Dansk: www.heartfulnessmeditation.dk 
Internationalt: www.en.heartfulness.org

Heartfulness Institute Denmark: 
www.heartfulnessinstitute.dk 

Vrads Sande Internationale Kursuscenter  
i Danmark: www.vradssande.dk
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email: denmark@heartfulness.org

www.heartfulnessinstitute.dk

Heartfulness 
Meditationscentre

i Danmark
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