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   Dag 24

Øvelse 18. Hjertefokus, hjerteåndedræt, hjertefølelse  
3:10 min.

Har du en følelse af at leve for meget med ud-

gangspunkt fra hovedet, pligt og disciplin, eller 

lander du i for mange kampe i løbet af dagen, 

kan det være befriende at skifte fokus til hjer-

tet. Det giver akut fred.

Du kan også være målgruppe for guidningen, 

hvis du er et af de flere og flere mennesker, 

der har truffet en bevidst beslutning om at leve 

med udgangspunkt fra din sjæl – med hjertet 

og kærligheden som kompasnål. Indtil hjertets 

kvaliteter er blevet allestedsnærværende i dit 

liv, kan det være nødvendigt adskillige gange i 

løbet af en dag at minde dig selv om dit valg. 

Denne tre minutters reminder sætter dig til-

bage på rette spor.

»Sæt eller læg dig komfortabelt. Først, skab 

HJERTEFOKUS. Dvs. flyt din opmærksomhed 

til hjerteområdet. Fokuser på området i cen-

trum af dit bryst. Mærk hjertet både rent fysisk 

og som en kvalitativ tilstedeværelse.

Næst, praktiser HJERTEÅNDEDRÆT. Dvs. 

forestil dig, at dit åndedrag flyder ind og ud 

gennem dit hjerteområde. Træk vejret lang-

somt og blødt. Find en naturlig indre rytme, 

som føles behagelig.

Og så HJERTEFØLELSE. Genkald en positiv fø-

lelse knyttet til hjertet. Det kan være kærlig-

hed. Taknemmelighed. Glæde. Omsorg. Fred. 

Mærk efter hvilken kvalitet, der virker stærkest 

for dig lige nu. Bliv ved den lige så længe, du 

har tid til det eller brug for det. 

Når du afslutter øvelsen, efter få minutter eller 

efter en længere meditation, så se om det er 

muligt at tage følelsen af det åbne hjerte med 

ud i de aktiviteter og menneskelige møder, der 

kommer dagen igennem. Du vil opleve, at hvis 

det er din intention, så vil du gå ind i alle re-

lationer langt mere rolig, fredfyldt og givende, 

end du måske er vant til.«
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