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Velkommen
En varm velkomst til Heartfulness, hjertets vej

Denne pjece er en enkel introduktion til de væsentlige Heartfulness øvelser, og jeg vil gerne invitere 
dig til at efterprøve dem gennem direkte erfaring. Når du selv oplever de koncepter og principper 
der tilbydes, vil du opleve, hvordan de kan ændre dit liv. 

Hvad vil virkeliggøre disse principper?

Nøglen til succes er din egen interesse og entusiasme. 

Informationen i denne pjece er en henvisning, en følgesvend - den kan ikke erstatte forståelsen, 
som vil komme fra din egen praksis. Det er en spændende oplevelsesrejse, hvor du er dit eget ekspe-
riment, du er den der eksperimenterer, og du er selv resultatet, og jeg håber, at du vil blive lige så 
inspireret af resultaterne, som jeg selv dagligt er det - selv efter 40 år. 

Udover at opsummere de afgørende øvelser i Heartfulness, har denne introducerende pjece også 
lette svar på mange gængse spørgsmål stillet af begyndere. For de af jer, der allerede praktiserer 
Heartfulness, kan den fungere som en genopfriskning, en henvisning, og forhåbentlig en inspira-
tionskilde. 

For at få et førstehåndsindtryk af Heartfulness øvelser, prøv venligst: 

•	 Kontakt en træner i et af vores centre også kendt som 
HeartSpots, på https://heartspots.heartfulness.org/ 

•	 Download vores mobile App, HeartsApp, og spørg efter en træner online.

•	 Følg de tre introducerende masterclasses online på 
https://heartfulness.org/en/masterclass/ 

 

Igen, velkommen til Heartfulness. 
Vi er her for at hjælpe dig og støtte dig på din åndelige rejse. 

De bedste hilsner,  
Kamlesh D. Patel 
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Heartfulness  
Øvelserne

 
Heartfulness består af fire essentielle øvelser, som du kan lære  

og integrere i dit liv i dit eget tempo. 

Øvelserne er:
 

Afslapning  
Meditation  
Renselse 

(Cleaning) 

Bøn 

Rejsen på tusinde mil begynder med et skridt.  
— Lao Tzu
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Øvelserne komplementerer hinanden. De er ligesom ingredienser, der udvikler sig til en lækker ret,  
når de kombineres. For nogle er det en hjælp at integrere øvelserne i deres liv, en efter en, fremfor 
det hele på en gang, og det er helt i orden. Øvelserne læres bedst direkte af en træner, men er også 
beskrevet i denne pjece. 
 
Ligesom et træ behøver vand og sollys på hvert stadie af dets livscyklus, nærer disse fire øvelser os på 
hvert stadie af vores rejse. Der er også nogle supplerende øvelser, som din træner vil give dig, når du 
er klar. Trænere vil også dele nogle retningslinjer for gavnlig livsstil, som vil hjælpe dig til at få bedst 
muligt udbytte af de fire grundlæggende øvelser. 
 
Når du begynder din Heartfulness rejse, opfordrer jeg dig til at føre dagbog, da det udvikler din 
opmærksomhed og vil hjælpe dig til at erkende og værdsætte den effekt, som øvelserne har. Med 
tiden vil det blive en optegning af dit fremskridt. Ofte har vi oplevelser, som vi ikke helt forstår, 
men hvis vi noterer dem i en dagbog, oplever vi måske en dag, at vi forstår dem og forstår vores rejse 
indtil da endnu bedre. Det er en god ide at notere dine observationer efter hver meditation. Alle 
dine observationer er valide. Selv hvis du intet føler, er det en observation, der er værd at notere. At 
have interesse for at skrive dine daglige oplevelser, vil gøre dig mere opmærksom på dit foranderlige 
indre landskab. Det vil være godt at skrive om din følelsesmæssige tilstand i de timer, hvor du ikke 
mediterer. Ligesom det er godt at skrive om de drømme, du har.

Hvis du har en psykisk sygdom, specielt hvis du tager medicin, bør du informere din Heartfulness 
træner og din læge, før du begynder at meditere. 

Eller du kan skrive på engelsk til care@heartfulness.org, så øvelserne kan tilrettelægges efter dine 
behov. 

For mere information og en dybere forståelse af Heartfulness og øvelserne, kan du læse Vejen til 
Heartfulness, af Kamlesh D. Patel & Joshua Pollock. 

Bogen kan bestilles på vores hjemmeside www.heartfulnessmeditation.dk
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Heartfulness 
Afslapningsøvelser

 
Læs disse vejledende forslag og afprøv dem selv eller læs dem højt for at hjælpe og guide andre. 
Denne praksis virker bedst når du slukker din telefon og andre enheder, der kan distrahere dig. 
Afslapningsøvelsen kan praktiseres på alle tidspunkter og er specielt brugbar før en Heartfulness 
Meditation. 

Sid behageligt og luk dine øjne meget blidt. Begynd med dine tæer. Vrik med tæerne. Mærk dem 
slappe af.  

Mærk hvordan den helende energi fra Moder Jord bevæger sig op igennem dine tæer, fødder og 
ankler. Den fortsætter op til dine knæ og den nederste del af dine ben slapper af. 

Mærk den helende energi bevæge sig videre op gennem dine ben. Slap af i dine lår. 

Slap dybt af i dine hofter, den nederste del af din krop og din talje. 

Slap af i din ryg. Mærk, hvordan hele ryggen slapper af - fra dit haleben op til dine skuldre.

Slap af i bryst og skuldre. Mærk hvordan dine skuldre simpelthen falder på plads. 
 
Slap af i dine overarme. Slap af i hver en muskel i dine underarme, hænder og helt ud i finger-
spidserne. 

Slap af i dine halsmuskler. Flyt opmærksomheden op til dit ansigt. Slap af i din kæbe, mund, næse, 
øjne, øreflipper, ansigtsmuskler, pande, hele vejen op til toppen af dit hoved. 

Mærk hvordan hele din krop er fuldstændig afslappet. Scan dit system fra top til tå. Hvis der er 
en del af din krop, som stadig er anspændt, smertefuld eller sløj, så mærk hvordan den del bliver 
omsluttet af den helende energi fra Moder Jord lidt længere. 

Når du er klar, kan du blidt flytte din opmærksomhed til dit hjerte. Hvil der et stykke tid. Mærk 
hvordan du er omsluttet af lys og kærlighed i dit hjerte. 

Forbliv stille og fordyb dig i dit indre. 
Forbliv fordybet så længe du vil, indtil du er klar til at komme ud af meditationen. 

Du kan lytte til en guidet instruks til “Afspænding” ved at downloade lydfiler fra Soundcloud: 
https://soundcloud.com/heartfulness-denmark
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Heartfulness 
Meditation 

 
Vælg et sted, hvor du kan meditere uden at blive forstyrret. Helst det samme sted på det samme 
tidspunkt hver dag. Den bedste tid er ved solopgang og solnedgang. Sluk din telefon og andre en-
heder. Sid med rank, men afslappet ryg.

Sid behageligt. Luk blidt dine øjne og slap af.

Om nødvendigt, så tag dig et par minutter til at slappe af i kroppen ved at bruge Heartfulness af-
slapningsøvelsen. 

 

Vend din opmærksomhed ind i dig selv og tag et øjeblik til at observere dig selv. 

Antag så at Kilden til guddommeligt lys allerede er tilstede i dit hjerte og at den tiltrækker dig indefra.  
Slap langsomt af med den følelse. Hvis du mærker din opmærksomhed drive væk med andre tanker, 
så kæmp ikke imod, men lad dig heller ikke rive med. Lad dem være, mens du ganske enkelt minder 
dig selv om, at du mediterer med kilden til guddommeligt lys i dit hjerte.

Tillad dig selv at blive mere og mere absorberet i dit indre. Forbliv absorberet i denne dybe stilhed 
så længe du vil, indtil du føler dig klar til at komme ud af meditationen.

Du kan lytte til en guidet instruks til “Meditation” ved at downloade lydfiler fra Soundcloud: 
https://soundcloud.com/heartfulness-denmark
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Heartfulness  
Renselsesøvelse

 (Cleaning)

Udfør din renselsesøvelse når dagens arbejde er ovre. Helst ikke for tæt på din sengetid. Denne 
proces vil forynge dig og rense dit system for akkumuleret tyngde.  Der er få trin i renselsesprocessen 
så i begyndelsen er det bedst at praktisere dem i denne rækkefølge: 

Sid i en behagelig stilling med intention om at fjerne alle de indtryk, som du har fået gennem 
dagen. Luk dine øjne og slap af. Forestil dig, at alle komplekse og urene indtryk forlader dit system 
fuldstændig. 

Lad dem flyde ud gennem din ryg i form af røg eller damp fra toppen af hovedet til halebenet.

Forbliv opmærksom gennem hele processen, uden at tygge drøv på tanker og følelser, der opstår. 
Prøv at forblive et vidne til dine tanker. 

Blidt, tillidsfuld og bestemt kan du nu accelerere processen. 

Hvis din opmærksomhed glider væk og andre tanker opstår i dit sind, så bring blidt dit fokus tilbage 
til renselsesprocessen. Som indtrykkene forsvinder fra din ryg, vil du begynde at føle dig lettere. 

Fortsæt denne proces i op til femogtyve minutter. Når du føler dig let indeni, kan du starte anden 
del af processen. 

Mærk en strøm af renhed fra Kilden komme ind i dit system fra forsiden af din krop. Denne strøm 
flyder ind i dit hjerte og gennem dit system, mens den mætter hver en partikel i din krop. 

Du er nu vendt tilbage til en mere afbalanceret tilstand. Føl, at hele din krop udstråler lethed, ren-
hed og enkelhed.

Afslut med en overbevisning om, at renselsesprocessen er fuldendt. 

Du kan lytte til en guidet instruks til “Cleaning” ved at downloade lydfiler fra Soundcloud: 
https://soundcloud.com/heartfulness-denmark

 
Ordet ’renhed’ er oversat fra det engelske ord ’pure’, som foruden renhed også indeholder kvaliteter som 
ægthed, uskyld, klarhed.
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Heartfulness 
Bøn

 
Denne udføres ved sengetid, som en måde at forbinde dig med dit højere Selv før du falder i søvn. 
Det kan tage omkring ti til femten minutter. Den udføres også før meditation om morgenen. 

Ved sengetid, sid behageligt og luk blidt dine øjne og slap af. Gentag så lydløst ordene fra bønnen 
nedenfor. Mediter i 10 til 15 minutter over den sande betydning af ordene, som giver genlyd i 
dit hjerte, fremfor at prøve på at analysere dem. Lad betydningen komme op til overfladen fra dit 
indre. Prøv at forsvinde ind i betydningen. Gå hinsides ordene og lad følelsen komme til dig. 

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. 

 

Gentag nu lydløst disse ord en gang mere, og gå dybere ind i følelsen. Giv dig selv lov til at blive 
absorberet i denne følelse udover ordenes betydning. Giv dig selv lov til at smelte ind i denne 
meditative tilstand, mens du falder i søvn. Om morgenen kan du forbinde dig selv igen ved, stille 
og roligt, at forbinde dig med bønnen før du starter din morgenmeditation. 
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Ofte stillede  
spørgsmål

 
 

I dette afsnit svarer vi på ofte stillede spørgsmål om  
Heartfulness, øvelserne, livsstilen og hvordan man modtager  

vejledning fra Heartfulness trænerne. 

Når du har et spørgsmål om øvelserne,  
eller om din egen erfaring, kan du også prøve  

at stille spørgsmålene i dit eget hjerte og se/mærke indad, 
 for at se hvilket svar, der kommer fra dit indre. 
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Spørgsmål om  
Heartfulness

Hvad er Heartfulness?

Heartfulness er en hjerte-centreret tilgang til livet, hvor du ideelt set kan leve hvert øjeblik fra dit 
hjerte. Det er at leve naturligt, i forbindelse med de noble kvaliteter i hjertet, oplyst og forfinet gen- 
nem din spirituelle praksis. Disse kvaliteter inkluderer medfølelse, oprigtighed, tilfredshed, sand-
færdighed, tilgivelse og holdninger som gavmildhed og accept. De udtrykker hjertets grund-
læggende natur, som er kærlighed. Heartfulness-tilgangen til livet er støttet af 4 basale øvelser fra 
meditationssystemet Sahaj Marg (Den naturlige vej). Fra den første dag begynder øvelserne at ud- 
folde disse kvaliteter i os. 

Vores hjerte er selve vores eksistens. Det leder os til det gode, det uselviske og det noble. Ved at 
referere til hjertet igen og igen, giver vi det en mere fremtrædende rolle i vores liv. Det kan vejlede 
os når som helst.  

Ofte forbinder folk hjertet med følelser, og undrer sig måske over, om en hjertebaseret tilgang til 
livet kan give klarhed. Overvej dette: Kilden til vores tanker og følelser ligger i hjertet, ligesom 
hjertets tilstand afgør vores følelsesmæssige og åndelige tilstand. Når hjertet er rent, er sindet det 
også. Når hjertet er fredfyldt, er sindet det også. Derfor mediterer vi på hjertet. 

Generelt inspirerer Heartfulness os til at leve fra hjertet. Mere specifikt er øvelserne i Heartfulness 
unikke, inklusiv pranahuti eller yogisk transmission, som hjælper os til at løfte vores tilgang på en 
meget livlig, dynamisk og glædesfyldt måde. 

Hvilken rolle spiller videnskab i Heartfulness? 

Det følgende er en mere videnskabelig eller forskningsmæssig beskrivelse af hvad der sker i medi- 
tationen.
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Forskere har studeret meditation empirisk gennem de seneste 60 år og dens indflydelse på vores 
sundhed og generelle trivsel.

Vi har tilstrækkeligt bevis for, at meditation forbedrer muligheden for at håndtere stress, søvn, be-
slutningstagen, følelsesmæssig intelligens og relationsopbygning. Meditation har vist sig at forbedre 
individuel trivsel, og har herved en positiv indflydelse på vores relationer og samfund.

Electroencephalogram er en videnskablig metode til at undersøge de elektriske impulser fra hjernen. 
Metoden registrerer de impulser, som udsendes ved forskellige bevidshedstilstande, som f.eks når vi 
er vågne og opmærksomme, drømmende eller mediterende.

Her er en generel kategorisering af forskellige typer af hjernebølger:  

1. Den opmærksomme, vågne tilstand er karakteriseret ved hjernebølger på højere frekvenser: 
Gamma bølger, 31-120 Hertz, fremkommer med hyper hjerneaktivitet, som læring og 
problemløsning. 

2. Beta-bølger, 13-30 Hertz, fremkommer når vi er aktive i samtaler og andre aktiviteter. 

3. Alfa-bølger, 8-12 Hertz, fremkommer, når vi er afslappede, overvejende, absorberet i et 
smukt stykke musik eller når vi starter med at meditere.  
 
4. Den drømmende tilstand er karakteriseret ved Theta-bølger, 4-7 Hertz, og forekommer når 
vi er søvnige og falder i søvn og drømmer, såvel som i det dybe ubevidste meditationstadie. 

5. Den dybe søvn er karakteriseret ved Delta-bølger, 0.5-3 Hertz og den dybeste 
meditationstilstand. 

 
I forskningsstudier oplever mediterende Delta frekvenser, som normal findes i dyb søvn, de drøm-
melignende Theta frekvenser, de afslappende Alpha stadier, og højfrekvente Gamma hjernebølger, 
i mønstre som ikke formelt forbindes med vågne tilstande. Faktisk er gamma-svingninger meget 
mere tilstede og har betydelig større omfang for yogier, som mediterer regelmæssigt, end for de, der 
ikke mediterer. Så spektret af hjernebølgefrekvenser udvider sig i begge retninger, som resultat af 
meditation. 
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Hvis du er interesseret i at vide mere om den forskning der er udført omkring heartfulness medi-
tation henviser vi til www.heartfulnessinstitute.com hvor der er en sektion dedikeret til dette emne.

Hvad vil jeg opnå med at praktisere Heartfulness? 

Lad os betragte det fra et andet perspektiv: er det noget der skal “opnås”? For eksempel: antag, at en 
søn står til at arve sin mors formue. Skal tanken om at modtage arven nogensinde blive hans mål? 
Skal det være hans motivation for at opretholde et godt forhold til sin mor? At modtage en arv kan 
med tiden ske som en følge af relationen, men det er ikke basis for forholdet. Basis er kærlighed og 
forbundethed, som ikke kan værdisættes. Det er noget helligt.

Som afsæt er vi glade for at opleve større grader af afslapning, ro, følelsesmæssig modenhed og fokus. 
Det er aspektet af stresshåndtering og følelsesmæssig intelligens. Efterhånden som vi indarbejder 
mere raffinerede livsstilsvalg, som hænger sammen med vores evolution af bevidstheden, begynder 
vi at udvikle højere ambitioner. Vores mål udvider sig fortsat. Efterhånden som vores sind bliver 
reguleret og vores tænkning, intellekt og identitet raffineres, bevæger vi os ud i et nyt liv i balance, 
dygtighed og højere ambitioner, mod ophøjede idealer om oplysning. 

Som rejsende på oplysningens vej modtager vi rigeligt på vores rejse. Der er utallige stadier og til- 
stande af væren — sindsro, glæde, lethed, raffinement, bevidsthedsudvidelse, uselviskhed, ydmyg-
hed, enkelhed, renhed, en form for indre frigjorthed, tilstanden af guddommeliggørelse, og så 
videre. Hvis det at modtage alle disse goder skulle være vores mål, vores motivation for at fortsætte 
på vejen, ville vejen dog på en eller anden måde miste al sin betydning og skønhed. Vi begynder at 
værdsætte, at rejsen ikke handler om, at få eller opnå noget. Vi kan måske sige, at det handler om, 
at indgå et enkelt og rent forhold til Kilden i vores indre. 

Som et resultat af den tilstand af dyb forbindelse eller fællesskab, kommer alle stadier automatisk 
til os, og vi bliver mere disponerede for åndelig arv. Stien tilbage til Kilden er uendelig, så selve 
vejen bliver en destination, og det at bevæge sig afsted på den bliver den største glæde.

Således kan vi sige, at målet med Heartfulness udvikler og udvider sig hele tiden, uden grænser eller 
restriktioner. Målet fortsætter med at vokse, samtidig med at vi vokser. Vi tilbydes vores højeste 
potentiale som mennesker på Heartfulness vejen og det er et af de store vidundere ved Heartfulness 
- rejsen fortsætter uendeligt. 

Vi må træffe de valg, som gør os istand til at opfylde de dybeste kapaciteter i vores ægte selv   
—Thomas Merton 

 
Er meditation alene tilstrækkelig selvudvikling?

Meditation er et værktøj. Intentionen vi har med meditation på “Kilden af guddommeligt lys” er,  

at den allerede er tilstede i hjertet og tiltrækker os indefra. Den livsstil vi lever med i vores dagligdag, 
vil enten være synkroniseret med eller ikke stemme overens med Heartfulness. En bevidst livsstil og 
positive regenerative værdier vil komplementere en meditativ praksis. Når vi adopterer en positiv 
livsstil, inklusiv en interesse i vores bevidsthedsudvidelse, bliver Heartfulnessøvelserne meget mere 
effektive. 

 
Hvilke kvalifikationer eller krav er nødvendige for at begynde at praktisere Heartfulness? 

Der er kun ét krav, og det er din interesse. 

Hvis du gør det fordi en anden gerne vil have dig til det, vil du ikke have så stor succes. Det gælder 
enhver bestræbelse. Interesse og velvilje er nøglen til succes i enhver henseende. Der er et ordsprog, 
der siger, at du kan føre en hest til truget, men du kan ikke tvinge den til at drikke. 



15

Kan en person fra hvilken som helst tradition praktisere Heartfulness? 

Ja. Heartfulness er baseret på direkte opfattelse og videnskab, fremfor religiøse overbevisninger, 
selvom grundlæggerne af alle store religioner også baserede deres lærdom på deres egen lærdom og 
direkte erfaring. På denne måde kan enhver, fra hvilkensomhelst tradition eller religiøs baggrund, 
drage nytte af øvelserne. 

Du vil have en tendens til, at tvivle på noget indtil du selv har erfaret det. Heartfulness-øvelserne 
giver os den erfaring, der skal til for at overbevise vores hjerte. At indse sandheden på egen hånd 
får os til at overvinde tvivl, og gør behovet for tro overflødig. For at formulere det anderledes :
- vores tro er nu baseret på erfaring.

Hvad gør Heartfulness unik blandt så mange åndelige traditioner og veje? 

Sammenligning er ikke den eneste vej til at vurdere værdi. Eksempelvis: før du kan nyde en mango, 
skal du så først prøvesmage fem eller seks andre stykker frugt for at konkludere om mangoen er god? 
Nej, du nyder bare mangoen. Du er glad for at spise den. Ligeledes, når dit hjerte er overbevist af 
din erfaring med en speciel praksis, er der så behov for at fortsætte din søgning og sammenligning?  
Vi søger og sammenligner kun når vores hjerte endnu ikke er tilfredsstillet. Når vores hjerter er 
tilfredse, har vi ikke behov for flere beviser. 

Til tider, kræver sindet dog sine egne bekræftelser. I det tilfælde kan du føle dig fri til at udføre dit 
eget eksperiment, hvor du sammenligner forskellige tilgange. Det er bedst at tage en systematisk 
tilgang. Først kan du meditere på egen hånd, ved at bruge en metode du allerede kender, eller gerne 
vil prøve, inklusiv Heartfulness Meditation hvis du ønsker det, men gør det på egen hånd, uden 
assistance fra en træner. 

Du kan fortsætte med at eksperimentere på den måde så længe du ønsker, med så mange metoder du 
har lyst til. Når du føler dig klar til at erfare effekterne af Heartfulness med yogisk transmission, så 
mediter med en træner. Dette vil gøre dig i stand til at vurdere påstanden om at yogisk transmission 
er katalysator for den forandring, som opleves gennem Heartfulness. 

Sammen med yogisk Transmission, er de andre Heartfulness øvelser også ret unikke og har deres 
egen specielle værdi, men det er altid op til dig selv at vurdere den værdi.

 
Hvor stammer Heartfulness fra?  
Er den en del af en religiøs eller spirituel tradition? 

Bag enhver religiøs og spirituel tradition er der en navnløs og formløs virkelighed. I Heartfulness 
Meditation, går vi direkte til den virkelighed. Derfor er dette system universelt i sin anvendelse og 
bevæger sig udover navn og form. Den kan resonere med hvilken som helst vej, som fører til det 
Ultimative. 

Tilgangen som anvendes i Heartfulness opstod af en ældgammel tradition kaldet Raja Yoga. For at 
lære mere om forbindelsen mellem Heartfulness og Raja Yoga, kan du læse bogen ’Raja Yoga – Dens 
Effektivitet i lyset af Sahaj Marg’ af Shri Ram Chandra fra Shajahanpur (Babuji). 

Det var Babujis lærer, Shri Ram Chandra fra Fatehgarh (Lalaji), som genopdagede den glemte meto-
de, pranahuti, eller yogisk transmission, som er det mest essentielle og vitale træk ved Heartful- 
ness. I de tidlige 1880ere, mens han stadig var en ung dreng, begyndte Lalaji at træne andre. Hans 
arv og metoder fortsætter i dag til gavn for talrige Heartfulness praktiserende verden over. 
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Er Heartfulness og Sahaj Marg det samme? 

Vi bruger ofte ordene “Heartfulness” og “Sahaj Marg” i flæng. For at være præcis, er Sahaj Marg nav- 
net på de øvelser, som først blev tilbudt verden via Ram Chandra i midten af det 20ende århundre- 
de. Det betyder “Den Naturlige Vej.” Heartfulness er den hjertebaserede tilgang til denne praksis,  
til én selv, til andre og til selve livet. Helt enkelt er Heartfulness en levevis, som resultat af 
Sahaj Marg øvelserne. 

 
Kræves der betaling eller donationer for at lære og praktisere Heartfulness? 

Nej. Heartfulnessøvelserne er altid gratis. Som Babuji altid sagde; “Gud er ikke til salg. Og hvis 
Gud var til salg, hvor meget ville du så betale? Og hvis du havde råd til at købe Gud, hvorfor ville 
du så have behov for en Gud?” 

Heartfulness Instituttet og tilknyttede organisationer fungerer hovedsageligt på donationer og 
legater og er registreret som velgørende non-profit organisationer. Nogle specielle certificerede og 
akkrediterede programmer, såsom Yoga og videregående uddannelser, har gebyrer for at dække 
de praktiske udgifter. Gennem de seneste 75 år, har Heartfulnessbevægelsen været baseret på en 
altruistisk model, med frivillig og ulønnet arbejdskraft og økonomiske donationer. Det afhænger 
alt sammen af dine muligheder og din villighed. 

 
Hvor længe har jeg behov for at praktisere Heartfulness for at mærke effekterne?  
Hvad er effekterne, og hvordan kan jeg vurdere øvelsernes virkning?

Den hurtigste respons kan være øjeblikkelig. Du behøver ikke at vente fem år eller bare til næste 
dag for at mærke effekten. Den kan mærkes øjeblikkeligt, lige nu og her. Det er som sollys, når 
du udsætter dig selv for solen, mærker du øjeblikkeligt varmen. Det er det samme med yogisk 
transmission, du kan meget vel mærke dens effekter øjeblikkeligt. Men vi er ikke ens, så nogle 
af os lægger først mærke til ændringerne efter noget tid. Effekterne er der fra begyndelsen, men 
det er også fint, hvis det tager længere tid at mærke hvad der sker, for processen virker uanset.  
 
 
Over tid, er der et par indikatorer, som viser fremskridt: 

•	 Din krop vil blive mere afslappet og mindre stresset, efterhånden som du lærer at fjerne 
spændinger fra alle dele af kroppen gennem Heartfulness afslapningsøvelsen. 

•	 Dit søvnmønster vil forbedre sig. 

•	 Dit sind bliver mere centreret, mere reguleret, og du vil være i stand til at slippe mentale 
spændinger og ignorere overfladiske tanker. Du vil også bevæge dig udover tanker, til det 
dybere niveau, hvor du mærker og følger din intuition, og så endnu dybere, til mere udtalte 
stadier af væren, hvor du udvider din bevidsthed til at indse dit fulde potentiale. Dette sker 
gennem praksis af Heartfulness Meditation. 

•	 Du vil føle dig lettere indeni, mere ubekymret og mere glædesfyldt. De tungere følelsesmæssige 
byrder og kompleksiteter fjernes fra dit hjerte og dit sind, lag for lag, gennem Heartfulness 
renselsesprocessen. Når gamle vaner og tendenser fjernes, resulterer det i større renhed, 
enkelhed og følelsesmæssig intelligens. Gennem udøvelse af Heartfulness bøn, vil du lære, 
at forbinde dig med Kilden i dit hjerte og lytte til det og lade det vejlede dig gennem livet.



17

Spørgsmål om meditation 
Hvad er meditation?

Hvad er Kilden til guddommeligt lys,  
som vi mediterer på? 

 
Det grundlæggende meditationsprincip er, at du bliver det, som du mediterer på.  

Du indtager kvaliteterne af meditationsobjektet.  
Så hvilket objekt vil lede os til oplysning?  

Objektet for Heartfulness Meditation er forening med det højere selv, Kilden, og det er også formå-
let med yoga. Kun to ens enheder kan forenes. Olie kan ikke blandes med vand. Så for at forene 
sig med Kilden, må vi først blive rene som den. Det er muligt, fordi vi alle deler den samme gud-
dommelige Kilde, som er den vigtigste del af vores tilværelse. 

I Heartfulness mediterer vi på kilden til guddommeligt lys i hjertet. I sig selv er Kilden så subtil, at 
den er ufattelig for os. Lys fra Kilden er det nærmeste, vi kan komme på vores objekt. Men der er 
ikke behov for at se noget lys. Vi kan kalde det “Lys uden synlighedsfaktor.” Helt enkelt: vi mediterer 
på forestillingen og ikke på lyset. 

Meditation er ofte defineret som det at tænke uafbrudt på et objekt, men dette trin kommer før 
meditation, det er ikke en meditationstilstand. Meditation tager os dybere, til oplevelsen af den san- 
de natur af det objekt, som vi mediterer på. I stedet for kun at tænke på Kilden, vil den vise sig 
for os af sig selv. Sådan en afsløring kommer ikke som en tanke, men som en følelse, i hvert fald i 
begyndelsen. Derfor er meditation en proces, hvori vi udvikler os fra at tænke til at føle. Det er en 
rejse fra sindets kompleksitet til hjertets enkelhed. Det er især af den grund, at vi inddrager hjertet 
i meditationen. 

Men selv følelser har begrænsninger. I sand meditation, oplever vi et stadie af samhørighed med 
meditationsobjektet og med tiden opløses dette til absolut intethed - et rum uden oplevelse af noget 
- og dette er et tegn på at være i osmose med Kilden. 
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Hvad er yogisk transmission? 

Det mest fascinerende aspekt af Heartfulness er pranahuti, eller yogisk transmission. Transmission 
er blevet defineret som “brugen af guddommelig energi når et menneske transformeres.” Her taler 
vi ikke om fysisk transformation, som vores kroppe er begrænsede af, vores genetik. Når vi taler om 
transformation, refererer vi til vores personlighed eller vores mentale intellekt og ego. 

 Med tiden bringer denne transformation os ind til åndelige eksistenssfærer. Transmission er den 
næring, som tillader sådan en ubegrænset vækst på det fine åndelige plan. 

At forstå transmission som “energi” er ikke helt korrekt, da energi hører til i den manifesterede ver- 
den – den fysiske dimension, hvorimod transmission ikke er så målbart som energi, ifølge den 
gængse model for fysik. En god analogi er et tilfælde, hvor den mystiske digter Kabir refererer til  
’uspillet musik’, hvilket betyder musik fra et strygerinstrument eller en tromme, som ikke er blevet 
anslået. Hvilken type lyd refererer Kabir til? Han taler ikke om den manifesterede verden, men om 
den ikke-mainfesterede, det oprindelige, hvor vi alle kommer fra. Det er i denne dimension trans-
mission hører til, og dets formål er at åbenbare den samme oprindelige tilstand, som er i kernen af 
vores væsen i hver af os. 

Vi burger ordet “Transmission” fordi dens fine energi transmitteres fra hjertet af den yogiske træner 
ind i aspirantens hjerte. Transmission kræver ikke nogen fysisk kontakt, men aktiveres ved tankekraft, 
som er det essentielle instrument i træning inden for Raja Yoga. Som Swami Vivekananda skrev i sin 
afhandling, Raja Yoga, “Tanken er en kraft, ligesom tiltrækning eller frastødelse. Fra det uendelige 
lager af kraft i naturen, får instrumentet kaldet chitta (bevidsthed) fat i noget, absorberer det og 
sender det ud som tanke.” 

Det er svært at beskrive og forstå processen at modtage transmission. Ord vil aldrig helt kunne 
fange og beskrive essensen. Forsøget på at begribe transmission intellektuelt er som at forsøge at 
forstå smagen af en mango eller duften af en jasminblomst. Det skal opleves for at blive forstået. 
Lad det blive din egen indre oplevelse, lige meget hvad du mærker. Hvorfor skulle du låne en anden 
persons oplevelse? 

I dit indre er en stilhed og et helle, som du kan trække dig tilbage til,  
på ethvert tidspunkt, og være dig selv.  

— Hermann Hesse  

Hvordan kan jeg håndtere tankerne, som opstår under meditation? 

Sindet er vores ven, ikke vores fjende. Præcis som øjnene er til for at se, og ørerne er til for at høre, 
er sindet skabt til at tænke. Vi kan ikke tvinge sindets aktivitet til at ophøre og det skal vi heller ikke. 
Der er en grund til tankestormen, som indimellem forekommer under meditation. Tænk på hvad 
der sker, når du åbner en boblende drik. Boblerne farer op til overfladen. Al kuldioxiden, som har 
været holdt inde, flygter nu og det resulterer i forstyrrelsen. Hvis du lader flasken stå lidt uden låg 
på, er der til sidst ikke flere bobler. Al gassen er forsvundet. Når vi holder sindet åbent i meditation, 
finder de tanker og følelser, som vi har holdt dybt inde i os, en vej ud. Vi oplever deres exit som en 
tankestorm. 

Selvom det kan være forstyrrende, er eftervirkningen stilhed - forudsat, at vi ikke fodrer forstyrrelsen 
med bekymring om tankestormen. Derfor er den bedste praksis, at behandle tankerne som gæster, 
man ikke har inviteret. Underhold dem ikke, men fjern dem heller ikke med magt. Bare ignorer 
dem, og om nødvendigt så mind dig selv om, at du er i gang med at meditere. Hvis forstyrrelsen er 
for stærk, kan du åbne dine øjne et par sekunder og se ned, det vil ændre din tilstand. 
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Når jeg mediterer, føler jeg ofte, at det er som om, at jeg falder i søvn.  
Hvad skal jeg gøre ved det? 

Er det så let at falde i søvn i en opret stilling i løbet af få minutter? Vi må forstå at i dyb meditation 
minder vores tilstand om en sovende persons, og det er kendt som en Samadhi-lignende tilstand. 
Alligevel kan vi let vide, om vi har sovet eller mediteret ved at observere, hvordan vi har det bagefter. 
Hvis det var søvn vil vi føle os fortumlede, hvorimod vi føler os forfriskede, hvis det var dyb 
meditation.

Efterhånden som vi gør fremskridt, opnår vi bevidsthed indenfor de dybere stadier af meditation. 
Det er som om at vi på en og same tide er vågne og i en tilstand af dyb søvn. Som dette stadie udvikler 
sig, opdager vi, at det også i vågen tilstand i dagligdagen, gennem vores tanker og handlinger, 
fortsætter så naturligt, let og endda automatisk, at vi ikke føler, at vi er den aktive udfører af vores 
gøremål.

 
Er det bedst at meditere i en specifik siddende stilling? 

Den bedste stilling er den, du føler dig tilpas i. I Patanjalis Yoga Sutras, skriver han, “Posituren skal 
være den, der er stabil og komfortabel” Din stilling skal være stabil nok til, at du kan holde den 
gennem en hel meditation. 

Alligevel, som Patanjali påpeger, er det kun en komfortabel siddestilling, som kan være helt stabil, 
ellers ville du blive distraheret af din manglende komfort. 

Selv når det er sagt, giver en siddende stilling med krydsede ben en dybere meditation - hvis den er 
komfortabel for dig. Du kan også sidde på en stol og krydse dine ben ved anklerne. 

Det er også bedst at sidde oprejst, men ikke stift eller anspændt. Det er også fint at læne ryggen mod 
noget, men ikke dit hoved, så falder du i søvn. Fremfor alt, så husk at det er meditation og ikke 
gymnastik. Hovedformålet med den meditative siddestilling er at tillade dig at glemme kroppen og 
vende opmærksomheden indad. 

 
Hvor lang tid skal vi sidde i meditation? 

Længden af en meditation bestemmes af dit behov og hvor hurtigt, du fordyber dig. Hvis du er i 
stand til at fordybe dig i meditation indenfor et par minutter, så har du måske kun behov for at 
meditere i kort tid. Hvis det tager længere tid at fordybe dig så sid i meditation længere tid. Hvis du 
forstyrres, er det en god ide at starte med Heartfulness renselsesøvelsen i 10 minutter, og så forsøge 
med meditation. Der er ikke behov for at forsøge, at komme i en dybere tilstand eller Samadhi. Lad 
det ske naturligt uden tvang. På nogle dage vil du opnå større dybde end andre. 

I starten kan du prøve, at meditere i mindst 20 minutter dagligt og konsekvent. Så kan du gradvist 
øge tiden til en time, efterhånden som du finder din rythme. 

Den eneste faste regel er, at meditation ikke bør overstige en times varighed. Meditation i for lang 
tid skaber et mentalt tryk. Hvis du har tid og føler for at meditere en gang mere, så gør det bare, 
forudsat, at du har et mellemrum på mindst et kvarter. Der er ikke nogen restriktion på, hvor 
mange gange om dagen du kan meditere.

Ultimativt bliver din livsstil meditativ. Lige meget hvor meget aktivitet vi engagerer os i, så forbliver 
vi meditative og centrerede indeni. Meditationshandlingen afføder en fortløbende meditativ til-
stand, som støtter alle vores aktiviteter. 
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Er det bedst at meditere på noget specifikt tidspunkt af dagen? 

Meditation med regelmæssighed, på same tid hver dag, gør meditation let. Det bliver vores naturlige 
tilbøjelighed i det øjeblik - ligesom at spise morgenmad på samme tid hver dag gør os naturligt 
sultne på det tidspunkt. Med regelmæssighed og timing, kan vi synke ind i dyb meditation fra det 
øjeblik, vi sætter os ned. Regelmæssighed skaber en biorytme, som etablerer et indre biologisk ur. 

Traditionelt rådes vi til at drage nytte af visse tidspunkter på dagen, som er særligt fremmende for 
meditation. Disse tidspunkter er hvor dag og nat mødes, ved solopgang og ved solnedgang. 

Hvis vi ikke er i stand til at meditere på disse tidspunkter, kan vi meditere, når det er muligt. 
Regelmæssighed afgørende lige meget hvilket tidspunkt, vi vælger. 

 
Kan børn meditere? 

Børn fra femårs-alderen kan lære både Heartfulness afslapning og Heartfulness bøn. Mange børn 
nyder, at praktisere disse, men pres dem ikke. 

Enhver, som er fyldt 16 år, kan lære alle Heartfulnessøvelserne, inklusiv Afslapning, Meditation, 
Renselse og Bøn. 
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Spørgsmål om Renselse 
(Cleaning) 

Hvad renses væk ved  
Heartfulness Renselsesøvelsen?

  

 
Renselse er en måde at fjerne emotionelle byrder, som vi bærer rundt på i dagligdagen. Disse byrder 
har ofte følelsesmæssigt indhold fra vores erfaringer og det følelsesmæssige bundfald, som hænger 
ved fra fortiden, vores minder. I yogisk terminologi, betegnes disse byrder som samskaras, eller 
indtryk. Med tiden forstener indtryk sig til tanker og følelser, som gør at vi bliver vanestyrede i 
vores reaktioner og opførsel. De forhindrer os i at være fri. Med den daglige renselsesproces fjerner 
vi størstedelen af disse indtryk og bliver lettere dag for dag. 

Hvad er det dybere resultat? Der skabes plads i hjertet og dette indre tomrum tiltrækker automatisk 
transmission. Det er grunden til, at de tre introduktionssessioner, du har med en træner, ligger før 
du starter med din egen Heartfulness praksis. 

I disse første sessioner, fjerner træneren kompleksiteter og urenheder fra dit system og skaber mere 
lethed indeni. 

Med tiden vil du opleve et større tomrum og lethed, som til gengæld vil vende strømmen af gud-
dommelig energi mod dig i større omfang. 

 
Hvornår skal jeg udføre renselsen? 

Da renselsen fjerner de samlede indtryk fra dagen, er det bedst at gøre det om aftenen, efter du 
har afsluttet størstedelen af dagens opgaver. Det er ligesom at komme hjem og tage et bad med det 
samme, før du gør andet. 

Da renselse kræver opmærksomhed, er det bedst ikke at udsætte det til sengetid, når du er for søvnig 
til at udføre processen ordentligt. En anden grund til ikke at udsætte renselsen er, at det skaber en 
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friskhed i os. Så hvis du gør det før sengetid, får du måske svært ved at falde i søvn. Desuden vil du 
opleve bedre interaktioner med familiemedlemmer, som resultat af renselsen. 

Du kan også lave ‘pletrens’ på hvilket som helst tidspunkt af dagen, efter behov. Hvis du spil-
der ketchup på din skjorte om morgenen, venter du så med at rense den til om aftenen? Tilsva- 
rende, hvis der sker noget, som bringer dig ud af balance i løbet af dagen, så kan du tage et par 
minutter og rense effekten væk nu og her. Det kan gøres siddende, stående eller gående med åbne 
eller lukkede øjne, afhængigt af omstændighederne. Du kan subtilt forestille dig at indtrykket 
forlader dig, ud gennem ryggen, og dit hjerte og sind vender tilbage til din normale balancerede til-
stand. Så behøver du ikke at bære rundt på den tunge byrde og plet på din bevidsthed hele dagen. 

 
Skal jeg genkalde mig alle dagens begivenheder  
og så smide dem ud gennem renselsesprocessen? 

At genkalde dagens begivenheder vil bare fordybe deres aftryk. Tanken er, at fjerne aftrykkene da-
gens begivenheder har sat, uden at genkalde dem. 

 
Hvis jeg nu glemmer renselsesøvelsen om aftenen, hvad skal jeg så gøre?

Hvis du går glip af at fuldføre din renselsesøvelse om aftenen, så kan du forsøge at gøre det lige in-
den du går i seng. 

 
Er det muligt at rense visse dårligdomme? 

Det anbefales, at du prøver Heartfulness afslapningsøvelsen. 

I slutningen af øvelsen kan du føre opmærksomheden tilbage til det påvirkede organ og tillade Mo-
der Jords energi at flyde derhen. Brug mere tid på det organ, og om nødvendigt kan du blidt røre 
området med dine hænder og tillade energien, at berolige området eller organet. 

Derudover kan du under din renselses-øvelse foretage denne ekstra anmodning: “I tillæg til alle 
kompleksiteter og urenheder så lettes jeg også for denne bekymrende dårligdom.” 

Naturligvis kan det ikke erstatte et normalt besøg hos din praktiserende læge.
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Spørgsmål om bøn 

 
Hvad er formålet med bøn?

  

 
Bøn har altid været en naturlig måde for mange mennesker at håndtere svære situationer i livet, som 
fattigdom, irritation, sygdom, død og katastrofe. Traditionelt beder vi til en højere magt eller Gud, 
hvis der er noget vi behøver. 

Bøn kultiverer en ydmyg og accepterende holdning, som den bedste måde at etablere vores relation 
til det højere Sev. Det skaber en følelse, som den en baby har, når den vugges i sin mors arme. Bøn 
skal smelte hjertet. Den skal ikke tilbydes som udenadslære, uden medfølelse eller forståelse. Det 
kan føre os udover ord, dybt ind i noget, som føles helligt. Det er naturligt at dele vores sorger 
gennem bøn, men lad os også dele vores glæde på samme måde. At forblive forbundet med Gud 
på alle tidspunkter i en tilstand af ydmyghed og hengivelse, er i sig selv en tilstand af bøn. Denne 
tilstand udmønter sig i dyb meditation, hvor vi går udover relationer og bevæger os henimod 
ubegrænset nærhed, endda enhed.  Bøn er et indre udtryk for dyb taknemmelighed.

 

Hvad refererer udtrykket “Mester” til i Heartfulnessbønnen? 

Udtrykket “Mester” refererer til Gud - guddommeligheden i vores hjerte. Men hvis bønnen er 
adresseret til Gud, hvorfor så sætningen, “Du er den eneste Gud og kraft som kan bringe os op til 
det stade”? Dette spørgsmål er værd at tænke over, og du må drage din egen konklusion. 

Faktisk er det bedst, at overveje hele Heartfulnessbønnen nøje. Den er meget nuanceret og varieret 
i sine dimensioner. For eksempel vil du nok bemærke, at bønnen består af tre udsagn. Der er ingen 
særlige krav. Det kan være værdifuldt for en nybegynder, såvel som en erfaren praktiserende, at tage 
en dag eller to til at prøve at forstå bønnens sande betydning.

Tag hver en linje og overvej hvert eneste ord. Skynd dig ikke! Nye dimensioner vil åbne sig hver 
gang. 
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Hvornår skal vi udføre bønnen? 

Begynd din morgenmeditation med en stille Heartfulness bøn. Udfør den én gang og begynd 
din meditation. Du kan også udføre den samme bøn om aftenen, lige før du falder i søvn. På det 
tidspunkt kan du gentage bønnen et par gange og tillade dig selv at blive absorberet i den følelse, der 
udfolder sig indeni dig. Fald i søvn i denne tilstand af bøn. Som et resultat bliver din søvn åndeligt 
potent, og du vågner op allerede klar til morgenmeditation. Der er ikke brug for, at du gentager 
bønnen på andre tidspunkter, hvor du mediterer i løbet af dagen. 
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Spørgsmål om livsstil    
Behøver jeg at ændre min livsstil  
hvis jeg praktiserer Heartfulness? 

Navnet ”Sahaj Marg,” eller ”Den Naturlige Vej,” siger det hele.

Alt omkring vores tilgang til åndelighed må være naturligt. Mange mennesker oplever, at deres livs-
stil automatisk justerer sig efter noget tid, på grund af de indre ændringer, der finder sted, fordi vi 
praktiserer Heartfulness. Mange uønskede vaner falder simpelthen væk.

Når du indser, at du har en dårlig vane, som du selv kan finde styrken til at ændre, så kan du gøre 
det. Det er i din bedste interesse at fjerne fejl fra din personlighed. For at kunne gøre dette må du 
forholde dig åbent og modtageligt for din egen samvittighed og kritik fra andre. Når du prøver 
at ændre dig, og du oplever en indre modstand, så er der ingen grund til at forcere forandring. I 
stedet kan du sidde roligt ved sengetid og bede med hjertet om at fejlen bliver fjernet. Ofte beder 
dit hjerte naturligt om tilgivelse. Tårer under bøn er et tegn på oprigtighed og det oprigtige hjerte, 
som inviterer forandringen ind. 

Når du med sikkerhed kan beslutte, at du ikke vil begå samme fejl igen, forsvinder den indre 
tunghed øjeblikkeligt. Det er ok, at begå fejl i livet, men prøv at undgå at begå samme fejl mere 
end én gang. 

Det miljø du bor i og de mennesker du kender har indflydelse på den måde din personlighed er 
formet. Indre holdninger og vaner spiller også en stor rolle i hvordan din skæbne designes. Som du 
fortsætter med din daglige Heartfulness praksis, begynder den tiltagende enkelhed og renhed i dit 
hjerte at forme dit liv. 

Hvordan kan jeg udvikle en regelmæssig vane med at meditere? 

Godt begyndt er halvt fuldendt, alligevel er halvt fuldendt ufuldstændigt. For at Heartfulness 
praksis bliver en livsstil, må vi udvikle det som en vane. Forskning viser, at kun 10% holder deres 
nytårsfortsætter. Når vi begynder en aspirerende og livsændrende vane som meditation, så er det 
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regelmæssigheden i praksis, der er er afgørende. Ram Chandra, en af de spirituelle Guider i dette 
system, foreslog at vi begynder med et mål om at praktisere Heartfulness i tre måneder, og ser hvilke 
magiske ting, der sker. 

Det er videnskabeligt bevist, at en vane kan skabes på 21 dage. Men for de fleste af os formes en 
vane over 60 til 90 dage. 

Så for en dyb praksis, som Heartfulness, så lad os tage 90 dage. Prøv i løbet af disse 90 dage at 
dyrke meditation, renselse og bøn, som foreskrevet, hver eneste dag, og brug renselsesøvelsen, når 
du føler behov for det. Hvis du fører en dagbog, er du i stand til at følge de forandringer der sker. 

Er Heartfulness foreneligt med et normalt familie- og arbejdsliv? 

De fleste Heartfulness praktiserende lever normale familieliv med børneopdragelse og arbejde. De 
er ikke ekstreme, forstået på den måde, at de ikke er så meget en del af den materielle verden at deres 
spiritualle verden lider under det, og heller ikke går så meget ind i den spirituelle verden at deres 
materielle eksistens lider under det. 

Heartfulness taler for en balanceret eksistens: balance indeni, balance i omgivelserne, balance i 
samfundet. Vi ønsker at gøre vores bedste i alle livets aspekter. Vi er måske ikke direkte i stand til at 
ændre balancen i vores omgivelser eller i samfundet, men alligevel kan alle individer forhåbentligt 
skabe den afgørende fælles tilstand (egregore), som skal til for at accelerere et skift i den menneskelige 
bevidsthed, et hjerte ad gangen. 

 

Hvordan kan jeg balancere de materielle og spirituelle aspekter af livet? 

Heartfulness skelner ikke mellem de materielle og spirituelle aspekter af livet. En fugl flyver med 
to vinger. Når begge vinger er lige udstrakte, flyver fuglen lige som en pil. Hvis fuglen læner sig til 
den ene side, flyver den i cirkler. Vores liv har også to vinger. Vi kan kalde dem de materielle og de 
spirituelle vinger.  

Hvis vi læner os for langt i en af retningerne, hvad enten det er den materielle eller spirituelle, så 
bliver vi også ubalancerede og bevæger os i cirkler. Den moderne livsstil er specielt krævende. Vi har 
mange ansvar og bekymringer. Vores jobs trækker os i én retning og vores familier i en anden. Vores 
drømme trækker os én vej og vores frygt en anden.

Nogle gange tiltrækkes vi simpelthen af aktiviteter, steder, ideer og mennesker, uden rigtigt at forstå 
hvorfor. Er det muligt for en planet at dreje rundt om så mange sole? Vi har så mange centre og 
mål i vores liv. Nogle af disse mål er ikke i tråd med hinanden. Som et resultat bliver vi forvirrede 
og ufokuserede. 

At prøve på at imødekomme livets mange krav gør nogle gange, at vi kommer i uorden, bliver 
følelsesmæssigt ubalancerede og reaktive, hvilket skaber friktion. Så bliver vi bekymrede og 
stressede. Vores stress tapper vores energi og nogle gange vores helbred. Hvordan kan vi håndtere 
livets kompleksiteter i sådan en tilstand? Selvom vi har så mange centre, har vi ikke fundet vores 
rigtige center, det universelle center. 

Gennem meditation, tilgår og smelter vi sammen med det universelle center, som ligger indeni 
hvert enkelt hjerte og er fælles for os alle. Så begynder balancen at opstå i vores liv. 

En perlehalskæde består af talrige perler og en enkelt tråd. Hvad er mest værdifuldt— perlerne eller 
tråden? Mens perlerne måske nok er smukkest og dyrest, så er det den beskedne tråd, der holder 
dem alle sammen. Uden den ville de spredes på gulvet og du skulle jagte hver og en af dem.
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Når du vender din opmærksomhed udad, ser du kun mangfoldighed og så deler du dit liv ind i 
mangfoldige kanaler. Du har dit arbejdsliv, dit hjemmeliv, dit sociale liv og så mange andre liv. 
Ucentreret jagter du hvert af dem, men når din opmærksomhed vendes indad mod dit center, finder 
du kun enhed. Dit liv bliver holistisk, og du kan ikke længere opdele det i forskellige afdelinger. 

Ved at gå ind og udforske dit hjerte vil du opdage, at det inspirerer og guider dig til at håndtere hver 
rolle du har i dit liv. 

De spirituelle og materielle aspekter af livet er ikke adskilte fra hinanden. De danner en integreret 
helhed. Ingen aktivitet er i sagens natur spirituel eller materialistisk. Det er vores tilgang til hver 
aktivitet, som gør den spirituel eller andet. Når vi er centerede, opnår vores materielle liv en spiritual 
retning. Så bliver de to vinger balancerede og vi bliver integrerede. Men glem ikke fuglens hale! Det 
er haleroret, som styrer dens retning. Det er hjertets rolle. 

Med den hektiske livsstil vi har i dag, hvordan kan jeg så finde tid til at meditere? 

Hvis du kan føre et hektisk liv, har du også valget om at føre en roligere livsstil. Hvis du vil føle 
dig rolig og fredfyldt er meditation afgørende. Selvom det tager en times meditation at opnå en 23 
timers god dag, er det så ikke en god investering af din tid? 

Tag for eksempel fysisk velvære: hvis du ikke spiser godt eller dyrker regelmæssig motion, hvad vil 
der så ske med din krop? Vil du vente, til du har diabetes, et hjerteslag eller slagtilfælde før du tager 
dig tid til at passe på dig selv? Det er det samme med dit mentale velvære. Vil du vente indtil du er 
for stresset og deprimeret, før du tager dig tid til at meditere? Vaccination virker ikke når du først 
har fået sygdommen. 

Vi må indse, hvad vores prioriteter i livet virkelig er. Og vi må overveje hvilke færdigheder vi vil give 
videre til vores børn. Vil vi have dem til at leve hektiske og stressede liv, så de ikke ved, hvordan det 
er at være lykkelig? Eller vil vi have dem til at leve balancerede liv, hvor de er i stand til at stoppe op 
og lytte til deres hjerter og træffe kloge beslutninger? 

Hvordan kan jeg meditere hvis jeg rejser? 

Holder du op med at spise morgenmad eller frokost, mens du rejser? Når du er på et fly eller rejser 
med tog og dit hjerte er indstillet på at meditere, gør det ingen skade. Bare vær forsigtig med dine 
personlige ejendele, hvis du er alene og vær sikker på, at du ikke misser destinationen! 

Skal jeg meditere når jeg er syg? 

Hvis du kan sidde behageligt uden at blive forstyrret, så kan du frit meditere. I det øjeblik du 
begynder at føle dig rastløs er der ingen grund til at tvinge dig selv til at meditere.

Er der en speciel diæt som er befordrende for meditation? 

En vegetarisk diæt egner sig bedst for en rejsende på den spirituelle vej. Hvis du er afhængig af cho- 
kolade eller andre søde sager og føler, at dit måltid ikke er komplet uden dem, selvom det er 
vegetarisk, så vil det have ubehagelige effekter i dit indre. At indtage et måltid med taknemmelighed 
frembringer ærbare følelser og hjælper din fordøjelse på vej. Hvis du er vred, når du spiser, så vil 
din sindstilstand sætte tunge vibrationer i dit system, lige meget om du er offer eller gerningsmand. 
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Mens du er i vredens vold, dominerer det sympatiske nervesystem og som resultat undertrykkes dit 
parasympatiske nervesystem. Det parasympatiske nervesystem står for udskillelsen af fordøjelses-
enzymer og hjælper fordøjelsen. 

Hvis du ikke kan undvære kød, fisk eller æg, er der ingen grund til at udsætte din Heartfulness-
praksis. Praksis er vigtigst. Lad din spirituelle praksis udvikle din bevidsthed og påvirke dine vaner 
naturligt. Der er ingen grund til at forcere et brud med vaner eller skabelse af nye vaner. Lad dine 
handlinger være naturlige. Ellers kan de mentale krumspring skabe og øge de negative krusninger 
i dit indre. 

At tilberede, servere, deltage i og tjene til føden med retskafne midler er meget gavnligt. En respektløs 
måde at tjene til føden skaber skyld og meget mere. Man kan kun forestille sig situationen og se 
følgerne. 

Hvordan vil Heartfulness hjælpe mig med at opløse skyld? 

Skyld er nok en af de tungeste byrder, vi bærer. Vores tanker, følelser og handlinger kan skabe skyld, 
men passivitet kan skabe endnu mere skyld. Mistede muligheder forfølger os: “Hvis bare jeg havde 
været venligere mod min far, før han tog på arbejde i morges” eller “Hvis jeg havde været mere 
betænksom og omsorgsfuld, så ville min datter måske ikke være flyttet hjemmefra.” Når vi går i 
seng om aftenen, er de første tanker der kommer, ofte om de ting vi gik glip af. Nogle gange vækker 
de os midt om natten. Ting, vi ikke gjorde, sætter dybe aftryk, som forvandles til skyldfølelse. For 
at fjerne skyld, har vi brug for en målrettet indsats på meget højt niveau.

 
Vi har brug for at erkende skylden og eksponere os selv. Ved at åbne vores hjerter kan vi sige til 
vores Guide, “Jeg har skabt alt det her. Jeg vil ikke gøre det igen, men hjælp mig venligst med at 
fjerne det”. Det vigtigste er, at træffe en oprigtig beslutning om ikke at gentage den samme tanke 
eller handling i fremtiden. Den bedste tid til at gøre dette, er før du falder i søvn om aftenen. 
 

Vil Heartfulness Meditation hjælpe mig til at sove bedre? 

Problemer med at sove er udredt i vores moderne, urbane samfund. En disciplinering af vores 
søvnrytme ændrer vores liv, fordi god og dyb søvn afgør vores sindsstemning i løbet af dagen. 
Generelt er det bedre at sove tidligt på aftenen for at være i takt med naturens cyklus. Desuden 
forbedrer meditation vores rytme drastisk, da vi ikke kæmper med vores bevidsthed. Når vi er helt 
vågne om morgenen skabes nogle smukke tilstande i hjertet, hvis vores bevidsthed er klar til at 
modtage dem. 

Hvis vi får den rigtige mængde søvn vil det sympatiske nervesystem automatisk være aktivt om 
morgenen. Gennem årtusinder har vores systemer udviklet sig sådan, at når solen står op aktiveres 
visse hormonmønstre. Når vi er i takt med den rytme forbedres vores helbred naturligt. Hvad 
sker der med folk, som går i seng sent om aftenen? Når vi går imod rytmen, når vi svømmer mod 
strømmen, forværres vores helbred over tid. Mange studier er foretaget med folk, som arbejder om 
natten og man har fundet ud af, at de blandt andet ældes hurtigere. 
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•	 Der er to meget oplysende TED talks af Jeff Illif (“One More Reason to Have a Good 
Night’s Sleep”) og Matt Walker (“Sleep is Your Superpower”), hvori de beskriver vigtigheden 
af sunde søvnmønstre. Heartfulness praksis hjælper os med at komme i takt med den 
naturlige rytme og dermed regulere vores søvnmønstre. Her er et par nøglepunkter fra Matt 
Walker’s tale: Søvn er en biologisk nødvendighed, som ikke er til forhandling, det er vores 
livsstøttende system. Søvnmangelepidemien i vores samfund er katastrofal og et af de største 
folkesundhedsproblemer i dag. Søvn er den mest kraftfulde livseleksir. Mennesker er de 
eneste skabninger, som bevidst frarøver sig selv god søvn uden god grund. Mangel på god 
søvn påvirker markant helbredet i både krop og hjerne.

•	 Uden søvn kan hukommelseskredsløbene i hjernen ikke absorbere nye minder. Disse ind- 
læringsvanskeligheder er relaterede til hippocampus i hjernen. Hos folk, som får 8 gode 
timers søvn om natten, viser hippocampus en sund læringsaktivitet; hos folk med søvn-
underskud, er der slet ikke noget læringssignal, fordi korttidshukommelsen ikke har skif- 
tet til langtidshukommelse i hjernen. Forstyrrelsen af den dybe søvn medvirker til hukom-
melsestab hos aldrende mennesker, lige som hos dem med Alzheimers. 

•	 Den reproduktive sundhed for både mænd og kvinder forbedres med god søvn. Hjerte-
kar-systemet og immunsystemet belasteses i høj grad ved søvnmangel, specielt de naturlige 
dræberceller. Mangel på søvn hænger også sammen med forskellige former for kræft. 

•	 Kort søvn peger frem mod flerårsagsdødsfald, på grund af at søvnmangel nedslider sel- 
ve det biologiske stof - DNAs genetiske koder. Selv en reduktion til 6 timers søvn om nat- 
ten har en negativ effekt: immunsystemets gener svækkes og de gener som fremmer svul- 
ster, kronisk inflammation, stress og hjertekarsygdomme tændes. 

Her er nogle tips til at få en god nats søvn: 

•	 Stå tidligt op om morgenen og brug et par minutter ude i solen, da det vil balancere hormo-
nerne serotonin og melatonin, som hjælper med at regulere søvnmønstre.

•	 Omkring solnedgang, eller når du har afsluttet din arbejdsdag, kan du udføre din Heartful-
ness renselsesøvelse så du er i stand til at lade bekymringer og dagens stress forsvinde. 

•	 Nedtrap dine aktiviteter om aftenen, et par timer før sengetid, så dine hjernebølger sætter 
farten ned og du er i stand til naturligt at bevæge dig over i søvntilstand. 

•	 Ved sengetid kan du først analysere, hvad du skulle have gjort bedre i løbet af dagen, og give 
slip på eventuelle fejl du har begået, mens du beslutter ikke at begå dem igen. Så kan du sige 
Heartfulnessbønnen, så du falder i søvn i en dybt afslappet tilstand, hvor du er forbundet til 
dit hjerte. Du kan også meditere mens du ligger ned efter bønnen, så du blidt falder i søvn.  

Hvis du stadig har problemer med at sove, er her nogle brugbare tips: 

•	 Vask dine fødder før du går i seng. 

•	 Prøv at sove på din højre side, da det aktiverer Chandra Nadi, som hjælper dig falde til ro. 

•	 Forestil dig blidt, koldt vand, som risler ned over dit hoved så det beroliger dig. 

•	 Drik et glas varmt mælk. 

•	 Udfør Heartfulness afslapningsøvelsen mens du ligger ned i din seng. 
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•	 Lyt til musik, som beroliger dig. Noget musik, der er særligt godt for søvn, kan findes på 
www. heartfulness.org/goodnightsleep. Musikken kendetegnes ved, at takten er 5/4, så der 
er 5 anslag i hver takt. Ånd ind på de første 3 slag og ånd ud på de sidste 2 slag. 

•	 Prøv at faste. 

•	 Prøv at sove på gulvet. 
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Spørgsmål om trænere 
 

Er det nødvendigt at lære Heartfulness af en træner?  
Kan jeg lære det på egen hånd?

  

 
Hovedformålet med at lære fra en træner, er at de bidrager med yogisk transmission. Som foreslået, 
kan du selv afgøre om en træner er nødvendig eller ej, ved at foretage et enkelt eksperiment. Bare 
prøv at meditere på egen hånd uden en træner, og når du er tilfreds og helt har forstået den oplevelse, 
så kan du meditere sammen med en træner og modtage yogisk transmission. Sammenlign de to 
oplevelser. Kun ved at udføre sådan et eksperiment vil dit hjerte blive overbevist. 

Du kan kontakte en træner, enten personligt, på et af vores Heartfulness Centre (find de danske 
centre på www.heratfulnessmeditation.dk), eller fra dine hjemlige omgivelser eller dit kontor, ved 
at logge ind på HeartsApp og anmode om en introduktion til Heartfulnesspraksis. 

Hvem er Heartfulnesstrænerne og hvad gør dem i stand til at bibringe transmission? 

Heartfulnesstrænerne er selv Heartfulness praktiserende, som frivilligt har taget ansvar for at træne 
andre. At være Heartfulnesstræner er ikke en profession. Trænere er frivillige, som tjener deres 
ind-komst på andre måder. At være træner er et kald. De er i stand til at anvende transmission via 
en Guide af kaliber - en personlighed, som er forenet til transmissionen i en sådan grad, at de kan 
udskille essensen og overføre det til andre. Trænerne bliver så kanal for den transmission, som de 
med glæde giver til alle, der ønsker at modtage den. 

Hvem er denne Guide i centrum af Heartfulnesspraksis? 

Den nuværende Heartfulness Guide er Kamlesh Patel, kendt af mange som Daaji. Født i Gujarat, 
Indien, i 1956. Hans egen rejse med Heartfulness startede i 1976, mens han stadig var farma-
ceutstuderende i Ahmedabad. Efter han emigrerede til USA, stiftede han familie og startede et 
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succesfuldt apotekerfirma i New York City. I 2011 blev han annonceret som den fjerde i den 
århundredelange række af Heartfulness guruer - en rolle han overtog i 2014. 

Hvad er Guidens rolle? 

I begyndelsen har vi et forhold til selve Heartfulnesspraksis, og der er ikke nogen guide eller guru 
involveret. Hvis vi kommer til et punkt hvor vores hjerte længes efter at vide, hvem der står bag 
denne effektive praksis, så vil vi observere, at guruen har arbejdet for os hele vejen igennem, stille 
og anonymt. Vi vil observere, at han arbejder i baggrunden og sikrer den åndelige udvikling for 
dedikerede praktiserende. 

Forholdet mellem Guiden og de praktiserende er ikke nødvendigvis på et fysisk niveau. Baseret 
på vores omstændigheder og længsel efter åndelig udvikling, vil muligheder for at forene sig med 
Guiden opstå naturligt. 

Hvordan kan jeg vurdere en Guides kapacitet? 

Ligesom du kan vurdere en koks kapacitet gennem kvaliteten af maden, så kan du vurdere Guiden 
ved effekten af metoden og af transmission. For at vurdere metoden vil du være nødt til at praktisere 
den i noget tid. Hvis du opdager, at effekterne er positive, kan du konkludere noget om Guiden. 
Hvis du ønsker, og hvis du får muligheden, så kan du også observere vedkommendes livsstil og 
karakter for at opnå yderligere bekræftelse. 
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Detox  
Praksis

 
 

Her præsenterer vi en serie af fire detoxøvelser, som anvender enkle  
Heartfulnessmetoder til at hjælpe med at overvinde nogle af de mest  

normale følelsesmæssige mønstre og vaner, som vi finder udbredt  
i det moderne samfund.  

 
De fire er: frygt detox, stress detox, kama (begær) detox og krodha (vrede) detox.  

Disse øvelser kan hjælpe dig til at finde balancen og opnå tilfredshed.  
Du kan vælge det, som du opdager virker bedst for dig. 
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Krodha (vrede) Detox
Hvorfor afgifte dig selv for vrede? 

Hvis den misbruges, kan vredens ild ødelægge en lykkelig familie, venskab og sindsro. Det kan føre 
til bitterhed og hævn, frygt og selvskade, mistet selvtillid og mistet mod.

Vrede påvirker din krop, dit sind og dit hjerte. Det er en sammentrækning af energi, som manifesteres 
som stivhed i kroppen, fysisk dysfunktion, og tab af energi, sensitivitet og bevidsthed. Det fører til 
et ukontrollabelt flow af energi gennem følelse, tanke og handling. Hvordan håndterer man sådan 
en form for energiforstyrrelse? 

Der er også fysiske effekter, som kredsløbsforstyrrelser, forhøjet blodtryk, hormonelle forstyrrelser, 
ændring af immunsystemet, forringet koncentrationsevne, mm. 

Vrede kan opstå af mange årsager, inklusiv: 

•	 Uopfyldte ønsker og afviste eller forsømte forventninger. 

•	 Fejlslagne planer.

•	 Indre mangler.

•	 Hvis nogen ikke lytter til dine behov, ikke følger reglerne, minder dig om dine defekter eller 
hvis nogen siger “Hvad sagde jeg!” osv. 

•	 Uoverensstemmelser og fornærmelser. 

Vrede ødelægger den personlige fred, så hvordan kan den fremme lykkefølelse? Ingen fred- 
fyldt sjæl vil være sammen med vrede personer, og ulykke forværres uden kærlige relationer. 
Det resulterer senere i følelser af skyld og skam, som fører til mistet selvværd. Så bliver den 
følelsesmæssige byrde endnu tungere. 
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Vrede og raseri forhindrer os i at tænke klart. Forestil dig hvilke beslutninger du ville træffe 
uden at kunne tænke klart! I fraværet af blomstrende gode kvaliteter, hvilken slags skæbne 
kan du så skabe? Når du mister renheden i dine intentioner, hvordan kan du så væve en 
skæbne sammen med det guddommelige? 

Buddha sagde engang, “Nogen kan bruge uvenlige ord og prøve at ydmyge dig, men det 
er deres problem. Hvis du reagerer er du en slave. Reager ikke, punktum.” I stedet for at 
være slave, kan du lære at mestre dine følelser. Ved at blive helt klar over din egen vrede 
og udvikle en større forståelse, er det muligt at håndtere vrede effektivt og bruge den, som 
katalysator for selvudvikling og selv- transformation.

Her er et par afprøvede og testede teknikker til at mestre vrede og dens afledte effekter. Du vil også 
lære et sæt meditationer, som kan fjerne negative tendenser og fylde dit hjerte med fred, glæde og 
guddommelighed. Som du lærer at praktisere disse teknikker, kan du minde dig selv om, at du kun 
er et uvildigt vidne, som observerer dine egne karaktertræk så kærligt som muligt, med stor selv-
accept. Hvis du har et underliggende medicinsk eller psykologisk problem, så søg venligst lægefaglig 
hjælp og brug disse teknikker komplementerende, i samråd med din praktiserende læge. 

Rens vredens udtryk

Vrede udtrykker sig i måden vi taler og opfører os på, det fører til hårde ord og skænderier, og 
sårende handlinger. Ved at forbinde dig med dit højere Selv og regulere din talestrøm, så den bliver 
blød og udtrykker din højere tilstand, så kan du lære at håndtere vrede og undgå dens negative mani- 
festation. Over tid, med denne “Guidede regulering af tale” vil du håndtere den måde, du udtrykker 
dine følelser. 

GuidEt REGulERiNG AF tAlE 

•	 Sid behageligt og slap af. 

•	 Gå ind i dit hjerte. Du kan meditere i et par minutter for at forbinde dig med dit højere Selv 
og fordybe din tilstand. 

•	 Forbliv nu forbundet med dit højere Selv, mens du taler. 

•	 Observer tonen i din tale og lad det flyde jævnt.

•	 For at gøre dette, kan du fjerne eventuelle høje eller lave toner, skarphed eller hårdhed. 

•	 Tilpas din tale med den balancerede tilstand i dit hjerte. 

•	 Se om du kan mærke et forhold etablere sig med den oprindelige strøm i dig. 

•	 Med tiden vil din tale blive blød, kultiveret og som det harmoniske flow af guddommelig 
ynde. Når din tale er i tråd med det, vil du naturligt røre andres hjerter. 

•	 Praktiser bevidst og jævnligt for at gøre det til en permanent vane. Forebyggelse er altid 
bedre end helbredelse. 
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Opløs vrede  

Vrede er en følelsesmæssig reaktion, som ofte efterlader et aftryk i din bevidsthed og fratager dig
din oprindelige tilstand af glæde. Ved at rense disse indtryk genopretter du den oprindelige glædes-
tilstand. Hver gang du oplever vrede, så tag et par minutter til at rense tilstanden væk og gør dig fri 
af de afledte effekter med den guidede “Ocean of Peace” renselsesøvelse. 

GuidEt “OCEAN OF PEACE”  
Renselsesøvelse

•	 Sid behageligt og luk øjnene. 

•	 Forestil dig, at du er i et blidt, fredfyldt hav. Bølgerne er beroligende og lyksalige. 

•	 Hav den stålsatte tanke, at du er nedsænket i dette fredshav, og bølgerne fjerner alle dine 
lag.

•	 Gør det så længe du kan, men ikke længere end 30 minutter. 

 

Vrede påvirker også den fysiske krop, så at frigøre fysisk anspændthed letter den indre krop, 
følelser og tankeflow. 

GuidEt Afslapning og opmærksomhedsøvelse  

•	 Sid behageligt og luk blidt dine øjne.

•	 Slap af i dine hænder og fingre. Mærk spændingen forsvinde. 

•	 Lad dine skuldre falde. 

•	 Bring din opmærksomhed til dit ansigt, lad din kæbe hænge ned og slap af i din mund. 

•	 Føl alle dine ansigtsmuskler slappe af. 

•	 Tillad dit åndedrag, at blive langsommere helt naturligt.

•	 Med hvert åndedrag slapper dit sind af og giver slip

•	 Når du er klar, kan du åbne dine øjne. 

Giv Slip 

I hjælpeløse omstændigheder er oprigtige bønner og overgivelse til det guddommelige meget fri-
gørende. Den ideelle tid til bøn er ved sengetid, når du er helt fri i din krop og i dit sind efter fuld-
førelsen af din dags aktiviteter. 
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Fjernelse af bekymrende vaner 

•	 Sid i en behagelig stilling. 

•	 Luk blidt dine øjne og før din opmærksomhed til dit hjerte. Dyk så dybt, som du kan ind 
i dit hjerte. 

•	 Mærk dit hjerte’s evne til at acceptere alt og lad accepten spredes sig gennem dig. Bemærk 
det vakuum, som skabes, når du er i stand til at acceptere. 

•	 Påkald det guddommeliges tilstedeværelse, som naturligt vil flyde ind i det vakuum. 

•	 Gå dybere ind i tilstanden af accept. 

Tillad tilstedeværelsen af det guddommelige brede sig i dig. Mens du er dybt absorberet i 
det guddommelige, kan du anmode om tilgivelse for fejl, som du har begået, selv ubevidst. 
Beslut ikke at gentage dine fejl. 

•	 Bliv i denne tilstand af fortrydelse, med total selv-accept, i et par minutter. 

Så forbind dig med dit højere Selv ved brug af Heartfulness meditations bøn. Lad ordene 
ræsonnere i det vakuum der opstår 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. 

Prøv at forstå ordenes betydning og forbliv absorberet i din indre tilstand, som også vil hjælpe dig 
med lettere at falde i søvn.
 

Genskab Positivitet 

Vrede efterlader et aftryk i dit hjerte. Selvom vreden måske er gået over, består det følelsesmæssige 
minde og bliver et frø til fremtidige vredesudbrud. Det kan blive en vane. Ved at overrisle dit hjerte 
med guddommelig kærlighed, kan du opløse vanen og opnå permanent frihed. 
 

GuidEt MEditAtiON 

•	 Luk blidt dine øjne og lad kroppen slappe af.

•	 Mærk at du er dybt forbundet med dit højere Selv. 

•	 Med en ydmyg attitude kan du tilbyde dit hjerte, som et tomt krus, der skal fyldes. 

•	 Mærk hvordan eventuel modstand blødgøres. 

•	 Forestil dig en følelse af lethed komme ned til dig ovenfra mens den blidt skyller hele din 
krop. 

•	 Lysets kilde vækker dit hjerte. Det tiltrækker dig indad. Hvil opmærksomheden her. Hvis 
der kommer nogle tanker, så lad dem passere gennem dig. 

•	 Vend tilbage til lysets kilde i dit hjerte. Det trækker dig indad.

•	 Tillad dig selv at blive et med det. 

•	 Forbliv opslugt i denne indre omfavnelse, så længe du har lyst. 
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Frygt Detox

Hvorfor rense frygt væk? 

Frygt er en af vores fundamentale følelser. Den opstår af oplevelsen af fare eller adskillelse og resul- 
terer i “kæmp, flygt eller fastfrys” reaktion. Det er en overlevelsesreaktion, som har spillet en fun-
damental rolle i evolutionen af menneskeheden og civilisationen, og den spiller fortsat en afgørende 
rolle i dag, med at skabe liv, personligheder og skæbner. Det er koblet til vores autonome nervesystem, 
så alle påvirkes af denne følelse. Så hvordan kan vi bruge erfaringen på den mest konstruktive måde? 

På den ene side kan frygt hjælpe os og spille en positive rolle, advare os og beskytte os og hjælpe os 
at blive på den rigtige vej, når vi er ude af kurs. Men frygt kan også være lammende, skræmmende, 
og den kan stoppe os fra at gøre ting, som er vigtige. En intens frygt for noget, som ikke er farligt, 
bliver irrationel og fobisk. 

Frygt kan have effekt på vores fysiske, mentale og følelsesmæssige velvære på mange måder, 
herunder: 

•	 Åndedrætsbesvær, forøget og uregelmæssig hjerterytme, stivhed i kroppen, rysten, svim-
melhed, en knurrende mave og sved. 

•	 Angst, panik, en fornemmelse af at miste kontrollen, overdreven negativ tænkning, over-
reaktion, paranoia, hjælpeløshed og tab af selvtillid. 

Psykologer har konkluderet, at næsten alle former for frygt i virkeligheden handler om frygt for at 
dø eller lide, men i den moderne verden skaber selv de mindste ting frygt. Eksempelvis “nogen 
tog mit legetøj” for et barn, eller “nogen tog min taske” for en voksen. Frygt kan handle om tab 
af ejendele, tab af liv, tab af omdømme, tab af magt eller tab af kærlighed – det handler altsam- 
men om at tabe eller miste noget og jo større tilknytning desto større tabsfølelse. Ved at udvik- 
le klarhed over tankerne og et modigt hjerte, lærer vi hvordan vi håndterer frygt effektivt.
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Her er et par afprøvede teknikker til at håndtere frygt i forskellige omgivelser. Det er en hjælp at
have en dagbog og en kuglepen eller blyant med dig, når du bruger disse teknikker, så du kan be- 
skrive dine observationer, tanker, og følelser. Når du lærer og praktiserer disse teknikker, kan du 
minde dig selv om, at du er et uvildigt vidne, som observerer dine egne træk, med stor selv-accept
og kærlighed. Hvis du har et underliggende medicinsk eller psykologisk problem, så søg venligst 
medicinsk hjælp og brug disse teknikker som komplementære metoder i samråd med din prak-
tiserende læge.

Selvstudie
 
GuidEt uNdERSØGElSE 

•	 Hvilke situationer og tilstande skaber frygt hos dig? 

•	 Hvilke minder og fantasier skaber frygt hos dig?

•	 Hvad er din største frygt? 

•	 Ved du hvorfor du har frygt? (Du kender måske ikke altid årsagen, og det er okay.) 

•	 Skriv dine svar i dagbogen.  
 

ÅNdEdRætSØVElSE 

Frygt opstår først i energifeltet hjerte-sind, derefter i kroppen, og til sidst fører det til handling. 
Handlingen kan være at løbe væk, at angribe, at stivne, at ringe efter hjælp så andre kan komme en 
til undsættelse, mm. 
Her er en enkel åndedrætsteknik, som aktiverer den beroligende del af dit autonome nervesystem - 
det parasympatiske system. Det vil hjælpe dig med at falde til ro med det samme, så du kan tænke 
klart. 

ÅNdEdRætSØVElSE MEd VENStRE NæSEBOR 

•	 Slap af i krop og sind. 

•	 Luk dit højre næsebor med din højre tommelfinger. 

•	 Smil mens du trækker vejret. 

•	 Træk vejret langsomt ind gennem dit venstre næsebor og ånd ud gennem dit venstre 
næsebor, mens du trækker vejret dybt ned i dit mellemgulv. 

•	 Gentag dette 9 gange.  
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FjERN ÅRSAGEN til FRyGt

Her er to meget effektive metoder til at fjerne årsagen til frygt.

 

MEtOdE 1: 
Ved generel frygt for situationer, steder, begivenheder mm.  

 
GuidEt RENSElSE AF KROPSdElE  

•	 Forestil dig en guddommelig kilde flyder gennem dig ovenfra. 

•	 Træk kilden ned til dit hjerte. 

 Lad nu denne kilde bevæge sig henimod din venstre skulder, lad den så strømme ned 
 gennem din arm til biceps, albue, håndled, hånd og lad den flyde ud gennem
 fingerspidserne på din venstre hånd. 

•	 Mens denne gennemstrømning foregår, forestil dig så, at al tunghed, kompleksiteter, 
urenheder og frygt forlader dit system sammen med strømmen. 

•	 Fortsæt denne proces i to til tre minutter og lad så strømmen aftage. 

•	 Lad nu igen den guddommelige kilde blive trukket ned fra over dit hoved til dit hjerte, og 
lad den så fortsætte ned, gennem din venstre del af torso, gennem dit venstre lår og knæ, 
ned til venstre fod og ud gennem dine tæer på venstre fod. 

•	 Mens denne gennemstrømning foregår, tænk så på, at tunghed, kompleksitet, urenheder 
og frygt forlader dit system, sammen med strømmen. 

•	 Fortsæt denne proces i to til tre minutter og lad så stille processen aftage. 

•	 Bring igen din opmærksomhed op over dit hoved og lad kilden risle ned til dit hjerte. 
Fra hjertet led den så til din højre skulder og ned ad din højre arm hele vejen ud til 
fingerspidserne. Det skal være en ganske blid proces. Fortsæt den i to til tre minutter og 
lad den så blidt aftage. 

•	 Gør det samme på den højre side, fra over dit hoved til dit hjerte, og så ned gennem din 
torso og ned ad højre ben til din højre fod. 

•	 Når denne energi flyder ud gennem tæerne på din højre fod, gør dig så umage med at 
fjerne tunghed fra din højre storetå. 

•	 Gentag hele processen en gang mere, hvis du føler, at der stadig er tunghed i dit system. 

•	 Til sidst kan du med sikkerhed bekræfte, at du er helt renset for al frygt og kompleksitet, 
og at renhed og enkelhed er genoprettet. 
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MEtOdE 2: 

Ved frygt for en person  
 

At SÅ POSitiVE tANKER 

•	 Sid behageligt og luk dine øjne. 

•	 Forestil dig personens form foran dig. 

•	 Hav tanken at, “Denne person er min ven og ønsker mig det godt.” 

•	 Tænk, at alle negative tanker, som personen har om dig, forsvinder og tanker relateret til 
dit velvære er givet til personen i stedet. 

•	 Når du har muligheden for at nærme dig personen, så læg blidt mærke til vedkommendes 
ansigt meget indirekte, uden at stirre. 

•	 Når du ånder ud, hav så tanken, at partikler af din kærlighed og hengivelse går ind i 
personens hjerte. 

•	 Når du ånder ind, hav så tanken, at du trækker alle de negative tanker, som personen har 
om dig, ud fra vedkommendes hjerte, og smid dem væk. 

•	 Til at begynde med kan denne opgave virke svær og du kan måske føle modstand, men hvis 
du er modig, vil det blive let, når du øver det. 

Modgiften mod frygt 

Mod er modgiften til frygt. Efter vi har fjernet årsagen til frygt, kan vi så fylde hjertet med mod og 
tillid. 
Dybt i dit hjerte er der et rum, som er fri for frygt. Her vil du opleve total frihed. At søge tilflugt i 
dette rum, gennem regelmæssig meditation, vil hjælpe dig til at føle dig fri af dine følelsesmæssige 
begrænsninger. 

 
GuidEt MEditAtiON til At OPByGGE MOd

•	 Sid behageligt og luk blidt dine øjne. 

Bring din opmærksomhed til hjertet og lad det være åbent. Dyk så dybt du kan ind i dit 
hjerte og stop.

Så form blidt tanken, at Lysets kilde i dit hjerte tiltrækker dig indefra. 

•	 Mediter på Lysets kilde i dit hjerte. 

•	 Hvis du opdager, at din opmærksomhed driver til andre tanker og følelser, så kom blidt 
tilbage til tanken om lys i dit hjerte. 

•	 Føl dig fordybet i lyset og bliv absorberet i det. 

•	 Forbliv absorberet i det, så længe du ønsker, indtil du føler dig parat til at vende tilbage.



42

Giv slip

I hjælpeløse situationer er oprigtige bønner og overgivelse til det guddommelige meget befriende. 
Det ideelle tidspunkt for bøn er ved sengetid, når du er helt fri i krop og sind efter du har fuldført 
dine aktiviteter for dagen. 

FjERN diN FRyGt 

•	 Sid i en behagelig stilling. 

•	 Luk blidt dine øjne og bring din opmærksomhed til dit hjerte. Dyk så dybt du kan ind i 
dit hjerte. 

•	 Mærk dit hjertes evne til at acceptere alt og lad accepten spredes gennem dig. Bemærk det 
vakuum, som skabes når du er i stand til at acceptere. 

•	 Fremkald tilstedeværelsen af det guddommelige, som naturligt vil flyde ind i det skabte 
vakuum. 

•	 Gå dybere ind i den tilstand af accept. 

•	 Tillad tilstedeværelsen af det guddommelige at brede sig i dig. 

•	 Mens du er dybt absorberet i det guddommelige, bed så om tilgivelse for eventuelle fejl, 
du måske har begået, selvom det var ubevidst. Beslut, at du ikke vil begå dem igen. 

•	 Forbliv i denne tilstand af fortrydelse, med total selv-accept, i et par minutter. 

•	 Så forbind dig med dit højere selv, ved at bruge følgende bøn stille og roligt. Lad ordene 
ræsonnere i dit hjertes vakuum. 

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. 

Prøv at forstå betydningen af ordene, overvej deres betydning og forbliv absorberet i denne til-
stand, som også vil hjælpe dig til lettere at falde i søvn. 
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Kama (Sex) Detox

Hvorfor Sex Detox? 

Kama eller sensuel passion er naturlig og nødvendig for videreførelse af alle arter. Gud var ikke et 
fjols, da han skabte de to køn, men ligesom cølibat er i en ende af spektret, er der ureguleret sexlyst 
i den anden ende. Sexuel lyst er en intens kraft, som involverer alle sanser, så et ubalanceret flow 
af denne kraft kan efterlade et stærkt indtryk i hjerte og sind, hvilket kan blive en endnu stærkere 
vane eller tendens.

Hvordan kan man beherske, balancere og rense denne vitale energi? Der er en enkel yogisk teknik, 
som er meget effektiv. Det er renselse af et bestemt punkt nær hjertet - punkt B - som er i den nedre 
del af brystet. Denne praksis virker som en passions- eller sex-detox, den balancerer og modererer 
den seksuelle impuls, så sensuelle lyster ikke er for overvældende. Forestil dig harmonien, som vil 
opstå i menneskelige samfund, hvis folk rundt omkring i verden ville praktisere dette dagligt! 
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Sådan mestrer du lyst 

Denne enkle og effektive renselsesøvelse udføres når du vågner. Det tager kun et par minutter og vil 
hjælpe dig til at normalisere, balancere og regulere seksuelle lyster.

PuNKt B ClEANiNG
(Udføres i 5 til 7 minutter.) 

lokalisering af Punkt B: 

Punkt B kan lokaliseres ved enkel beregning.

Find hulrummet i midten ved roden af din brystkasse. Mål en fingers bredde ned, og derfra fire fing- 
res bredde til venstre i dit bryst. Dette er punkt B, hvor vibrationerne, som er forbundet med lyst, 
lægger sig i dit system. 

Renselse af punkt B: 

Bring din opmærksomhed til punkt B og forestil dig, at herfra forsvinder urenheder og kompleksite-
ter ud af kroppen, samtidig med at sjælens glød kommer til syne indefra.. Denne proces skal kun 
udføres i fem til syv minutter. 

Fra lyst til medfølelse 

Lyst og medfølelse er hinandens modsætninger. Lyst er hvor vi vil tilfredsstille vores egne behov 
på bekostning af andre, mens medfølelse er en følelse i hjertet, hvor vi gladelig vil ofre vores egne 
glæder for andres skyld. Regulering af sindet er begyndelsen af transformation af lyst til medfølelse. 

GuidEt MEditAtiON til REGulERiNG AF SiNdEt 

•	 Sid behageligt. Luk blidt dine øjne og slap af. 

•	 Om nødvendigt, så tag et par minutter til at slappe af i kroppen, ved brug af Heartfulness 
Afslapning. 

Brystkasse-hulrum
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•	 Vend din opmærksomhed indad og tag et øjeblik til at observere dig selv. 

•	 Så antag, at lysets kilde allerede er tilstede i dit hjerte, og at det tiltrækker dig indefra. 

•	 Slap af med den følelse. Hvis du opdager, at din opmærksomhed driver til andre tanker, 
så kæmp ikke imod dem og underhold dem ikke. Lad dem være, mens du simpelthen 
minder dig selv om, at du er ved at meditere på lysets kilde i dit hjerte. 

•	 Tillad dig selv at blive mere og mere absorberet i dit indre. Forbliv absorberet i dit indre 
med denne dybe stilhed, så længe du vil, indtil du er klar til at komme ud. 

Giv Slip 

Vores lyster fører os til at tage fremfor at give: lyst versus medfølelse. Nogle lyster er stærke og har 
dybe rødder. At overgive dem med en bøn til det guddommelige hjælper os til at frigøre os selv fra 
dem. 

Den ideelle tid til bøn er sengetid, når du er helt fri i din krop og dit sind, efter du har udført dagens 
aktiviteter. 

FjERNElSE AF BEKyMRENdE VANER

•	 Sid i en behagelig stilling. 

•	 Luk blidt øjnene og bring opmærksomheden til dit hjerte. Dyk så dybt du kan ind i dit 
hjerte. 

•	 Mærk dit hjertes evne til at acceptere alt og lad denne accept sprede sig gennem dig. Læg 
mærke til det vakuum, som er skabt, når du er i stand til at acceptere. 

•	 Fremkald tilstedeværelsen af det guddommelige, som naturligt vil flyde ind i det vakuum, 
der er opstået. 

•	 Gå dybere ind i tilstanden af accept. 

•	 Tillad tilstedeværelsen af det guddommelige at brede sig i dig.

•	 Mens du er dybt absorberet i det guddommelige, så bed om tilgivelse for eventuelle 
fejltagelser du har begået, selv ubevidst. Beslut dig for ikke at gentage fejlene. 

•	 Forbliv i denne tilstand af fortrydelse med total selv-accept i et par minutter. 

•	 Forbind dig så stille og roligt med dit højere selv ved brug af følgende bøn. Lad ordene 
genlyde i dit hjertes vakuum. 

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. 

Prøv at forstå betydningen af ordene, overvej betydningen af bønnen og forbliv absorberet 
i denne tilstand, som også vil hjælpe dig til lettere at falde i søvn. 
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Stress Detox

Hvorfor Detoxe stress? 

Livet er en fortløbende proces af at stå overfor og løse problemer og udfordringer. Vi lever i en 
omskiftelig, usikker, kompleks og tvetydig verden, og nogle gange er det overvældende. Vores krop 
og sind bliver stressede. Ikke al stress er dårlig - eustress er positiv stress, og distress er skadelig stress 
- men længerevarende, ukontrollerbar bekymring kan påvirke vores immunologiske, neurologiske, 
fysiologiske og psykologiske reaktioner negativt. 

Stressrespons var oprindeligt designet til at hjælpe os til at overleve. Ved trusler er vi nødt til at 
reagere hurtigt, så vores krop har brug for mere energi: hjertet slår hurtigere, vores muskler spæn-
des, blodtrykket stiger, åndedrættet bliver hurtigere, vores sanser bliver skarpere, vores fokus øges 
og pupiller udvides. Dette var livreddende, da vi var nødt til at løbe fra løver eller tigre, eller 
kæmpe kampe, men i dag lever vi i kronisk lav grad af den type stresssituationer i urbane miljøer, 
stressende jobs, forurening mm., som fører til nedslidning af vores krop. Hjertesygdomme, for-
døjelsesproblemer, søvn, mental bekymring, negativ tænkning, tab af selvtillid og depression kan 
alle tilskrives stress. 

Forskere har konkluderet, at den virkelige årsag skal findes i hvordan vores sind opfatter og håndterer 
situationer. Vores manglende evne til at håndtere situationer og løse problemer, leder til ophobede 
effekter af stress. 

Her er et par afprøvede teknikker til at håndtere stress på forskellige områder. Hvis du har nogle 
medicinske eller psykologiske problemer, så søg venligst medicinsk hjælp og brug disse teknikker 
som komplementære metoder i samråd med din praktiserende læge. 
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Stresshåndtering 

Hurtigt åndedræt er en manifestation af stress. Bevidst indsats for at gøre dit åndedræt langsommere 
kan reducere effekterne af stress og bringe øjeblikkelig lettelse. 

ÅNdEdRæt MEd VENStRE NæSEBOR 

•	 Slap af i krop og sind. 

•	 Luk dit højre næsebor med højre tommelfinger. 

•	 Smil mens du trækker vejret. 

•	 Træk vejret langsomt gennem venstre næsebor og pust ud gennem venstre næsebor, mens 
du trækker vejret helt ned i dit mellemgulv. 

•	 Gentag 9 gange eller mere. 

 
 
SlAP AF i KROP OG SiNd
Stress opstår i energifeltet mellem hjerte og sind, og så påvirker det forskellige kropsdele. 
Afslapning kan have dybere effekt på både krop og sind. 

GuidEt AFSlAPNiNG 

•	 Sid behageligt og luk dine øjne meget blidt og roligt. 

•	 Lad os begynde med tæerne. Vrik med tæerne. Mærk nu hvordan de slapper af. 

•	 Mærk Moder Jords helende energi bevæge sig op igennem dine fødder og ankler. Så 
bevæger energien sig op til din knæ og dine underben slapper af.  
Mærk den helende energi bevæge sig længere op af dine ben ... slap af i dine lår. 

•	 Slap dybt af i dine hofter ...nedre del af din krop... og din talje. 

•	 Slap af i ryggen. Fra øverst til nederst er din ryg nu helt afslappet.

•	 Slap af i dit bryst og dine skuldre. Lad dine skuldre falde og mærk hvordan de simpelthen 
smelter væk.

•	 Slap af i dine overarme. Slap af i hver en muskel i dine underarme ... dine hænder ... helt 
ud i fingerspidserne. 

•	 Slap af i dine nakkemuskler. Flyt opmærksomheden op til dit ansigt. Slap af i din kæbe og 
lad den falde lidt ned. Slap af i din mund ... næse ... øjne ... øreflipper ... ansigtsmuskler ... 
pande... hele vejen op til toppen af dit hoved. 

•	 Mærk hvordan hele din krop er helt afslappet. Scan dit system fra top til tå, og hvis der 
er en del af din krop, som stadig er anspændt, smertefyldt eller utilpas, så fordyb den lidt 
længere tid i Moder Jord’s helende energi. 

•	 Når du er klar, så flyt din opmærksomhed til dit hjerte. Hvil her lidt. Føl dig fordybet i 
kærligheden og lyset i dit hjerte. Forbliv stille og rolig og fordyb dig langsomt i dig selv. 

•	 Forbliv fordybet, så længe du vil, indtil du føler dig klar til at komme ud af den tilstand. 
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detox og forny dit sind 

Rensning af sindets overdrevne tanker og bekymringer genopretter og fornyer sindet. 

GuidEt RENSNiNG AF KROPSdElE 

•	 Forestil dig den guddommelige kilde flyder ind i dig ovenfra. 

•	 Træk kilden ind i dit hjerte. 

•	 Lad nu denne kilde bevæge sig henimod din venstre skulder, Så lad den strømme ned 
langs din arm til biceps, albue, underarm, hånd og lad den så flyde ud gennem dine 
fingerspidser på venstre hånd. 

•	 Mens dette flow foregår, tænk så på den tunghed, de kompleksiteter og urenheder og 
frygt, som forlader dit system med kilden. 

•	 Fortsæt denne proces i to til tre minutter, lad så blidt kilden aftage. 

•	 Lad nu igen den guddommelige kilde blive trukket ned fra oven, over dit hoved, til dit 
hjerte og lad den fortsætte gennem din venstre nederste del af torso, gennem dit venstre 
lår og dit knæ ned til din venstre fod og ud gennem tæerne på din venstre fod. 

•	 Mens dette flow er i gang, tænk så på tungheden kompleksiteterne, urenhederne og 
frygten, som forsvinder fra dit system sammen med kilden. 

•	 Fortsæt denne proces i to til tre minutter og lad så blidt processen aftage. 

•	 Bring igen din opmærksomhed op over dit hoved og lad kilden risle ned til dit hjerte. 
Fra hjertet afled den så til din højre skulder og ned ad din højre arm hele vejen ud til 
dine fingerspidser. Det skal være en ganske blid proces. Fortsæt denne proces i to til tre 
minutter og lad blidt processen aftage. 

•	 Så gør det samme på den højre side, fra over dit hoved til dit hjerte, og så ned gennem din 
torso og ned af dit højre ben til din højre fod.

•	 Når denne energi flyder ud gennem tæerne på din højre fod, så vær sikker på, at du fjerner 
eventuel tunghed fra din højre storetå. 



49

Genopret Positivitet 

Når du forankrer dit sind på et højere niveau af frihed, vil det gøre dig istand til at håndtere stress 
meget bedre. Ved at tilgå dette rum dybt i dit hjerte og forblive forbundet med det gennem dine 
daglige aktiviteter, vil du være i stand til det. 

GuidEt MEditAtiON 

•	 Sid i en afslappet stilling og luk blidt dine øjne.

•	 Skab en diskret tanke om at lysets kilde i dit hjerte tiltrækker dig indefra.

•	 Lad din opmærksomhed hvile på lyset i dit hjerte. 

•	 Hvis du opdager, at din opmærksomhed driver hen til andre tanker, så kom blidt tilbage til 
tanken om Lysets kilde i dit hjerte. 

•	 Føl dig fordybet i lyset og prøv at blive opslugt. 

•	 Forbliv opslugt i denne dybe stilhed, indtil du føler dig klar til at komme ud af tilstanden. 

Når du åbner dine øjne, så fortsæt med dine daglige rutiner og forbliv forbundet med hjertet. 
 

NotE FRA FoRFAttEREN: 

Denne enkle pjece er sammensat som en introduktion til  
Heartfulnessøvelserne for begyndere.  

Det vil være en stor fordel for dig, hvis du holder kontakt  
med en lokal træner for regelmæssige meditationssessioner,  

som kan være både individuelle og i en gruppe. 

Jeg anbefaler varmt disse bøger  
for en dybere forståelse af Den Naturlige Vej/Sahaj Marg. 

Hvor Virkeligheden Begynder 
Min Mester 

Vejen til Heartfulness 
Designing Destiny  

Alle de bedste ønsker på denne vidunderlige rejse, 

Kamlesh D. Patel 
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Om forfatteren
Kamlesh D. Patel / Daaji 

Kendt som Daaji, har Kamlesh D. Patel været en spirituel elev hele sit liv. Han er interesseret i at 
dele sin lærdom fra egen erfaring på Heartfulness-vejen, mens han afspejler sin dybe interesse og 
respekt for verdens store spirituelle traditioner og videnskabelige fremskridt. 

Daaji arbejdede i apoteker branchen i New York City gennem mere end tre artier, før han blev 
udvalgt som efterfølgeren i en århundrede-gammel linje af spirituelle mestre. Han er den fjerde og 
nuværende Heartfulness Guide, som opfylder de mange pligter, som en moderne lærer indenfor 
yogisk meditation og målbevidst levevis. 

Som en stille forandringsskaber, udbreder han sin støtte til spirituelt søgende overalt, ved at dele sin 
yogiske transmission med alle og enhver, så selv novicer kan opleve effekterne af meditation. 

Transmission er et specielt træk ved Heartfulness, som gør dette system særdeles effektivt. Han dedi-
kerer også meget af sin tid og energi til forskning indenfor området bevidsthed og spiritualitet, med 
en videnskabelig, metoddisk og praktisk tilgang, som stammer fra hans egen erfaring og mestring 
af feltet. 


