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Charlotte Mandrups bog er en praktisk guide til et mere mindfuldt liv. Den giver dig mulighed for at træne
evnen til at være fuldt tilstede i nuet og bryde fri af tankernes tyranni. ´Smid de mentale lænker.´ Bogens
øvelser og teknikker styrker din selvindsigt ved at give en bedre forståelse af sammenhængen mellem dine
tanker, dine følelser og dine handlinger. Det er første skridt på vejen til frihed og accept - til at slippe dine
negative adfærdsmønstre og nedbryde de barrierer, du hele tiden stiller op for dig selv. ´Væk fra
kravstyranniet.´ Vores liv defineres og styres i høj grad af omgivelserne, af fyldte kalendere, af andre
menneskers ønsker og ikke mindst af de høje krav, vi ofte stiller til os selv. Gennem mindfulness kan du
genfinde kontakten til, hvem du er, og hvad du virkelig ønsker dig. Du vil opleve større frihed, tilfredshed,
glæde og effektivitet i hverdagen. ´Nuets skønhed.
´ Din intuition styrkes, fordi du bliver bedre til at opsnappe nuets nuancer og får adgang til ubevidste
ressourcer og kompetencer.
Dine sanser skærpes, især indadtil, og du kan igen mærke livet i de små ting. ´Ægte selvindsigt og større
gennemslagskraft.´ Du bliver mere dit ´ægte´ jeg og handler med større autenticitet og gennemslagskraft både personligt og professionelt. Om forfatteren: Charlotte Mandrup (f. 1960) er rådgiver for en række

topledere i både dansk og internati onalt erhvervsliv.
Hun har trænet yoga og mindfulness hele sit voksne liv.
Charlotte Mandrups firma specialiserer sig i organisations- og ledelsesudvikling gennem træning, struktur og
selvindsigt.
- Ønsker du å utvikle evnene til å legge merke til de små gledene i livet. Når mindfulness og meditasjon
brukes som behandling mot psykiske lidelser, blir det av og til plassert i … I forhold til det moderne samfund,
hvor mange har travlt og er stressede, arbejdes der i yoga med at sætte tempoet ned, finde ro, og lukke …
Stresscoach - Få livskvaliteten tilbage - Hjælp til stress - Personlig udvikling - Mindfulness App med GRATIS
guidet bodyscan Yoga og mindfulness i Århus. Fylder bekymringer, stress og negative tanker for meget i dit
liv. I Angstforeningen er vi stolte af at kunne præsentere et nyt og stort digitalt oplysnings- og
læringsmateriale, der sætter fokus på angst hos børn og unge fra 11 – 17 år. Prøv et par enkle
mindfulness-øvelser allerede i dag og find mere ro i dig selv. Vi er en frivillig psykologisk rådgivning, der
tilbyder støtte til pårørende og personer med psykisk sårbarhed i form af vores faste samtaletilbud samt
gennem projekterne Åben Pårørenderådgivning og Frit SIND Yoga & Mindfulness med Yogini Line Fricke
der efter en årrække i udlandet nu er tilbage i Syddanmark. Start med denne enkle åndedrætsøvelse, det tager
kun 3-5 minutter. Prøv et par enkle mindfulness-øvelser allerede i dag og find mere ro i dig selv. Jeg er født i
1963 og har været uddannet cand. Det kan nemt føles som om, man jonglerer med lige lovligt mange bolde i
luften – og der bestemt ikke er plads til flere. - Ønsker du å utvikle evnene til å legge merke til de små
gledene i livet. HeartMind Academy holder 2 åbne Retreats om året, samt et 2 årigt åbent dybdegående
praksisforløb med retreats. - Er du urolig eller oppkavet. Find yoga inspiration samt information om
undervisning & events i Denmark For fællesmeditationer, gå til kalenderoversigten. - Er du urolig eller
oppkavet. siden 1991, hvor jeg primært har arbejdet med sundhedspsykologi og almenpsykologiske
problemstillinger: Center For Mindfulness og Livs-Ledelse tilbyder mindfulness baseret intervention - MBI samt det forskningsbaserede mindfulness kurser MBCT/MBSR - Opplever du at stress plager deg i hverdagen.
- Ønsker du å utvikle evnene til å legge merke til de små gledene i livet. 4-5 km. Tips og inspirasjon om
felles aktivitetsturer, yoga, helse, mindfuleating, mindfulness og hvordan du kan skape din livsstil ved
bevisstgjøring og balanse i hverdagen. Få inspiration og tilbud på teambuilding eller lad AWA levere en
samlet oplevelsespakke, hvor vi tager ansvaret for hele dagen. Teambuilding. siden 1991, hvor jeg primært
har arbejdet med sundhedspsykologi og almenpsykologiske problemstillinger: Center For Mindfulness og
Livs-Ledelse tilbyder mindfulness baseret intervention - MBI - samt det forskningsbaserede mindfulness
kurser MBCT/MBSR - Opplever du at stress plager deg i hverdagen. Håper du finner mange godbiter, og
lykke til med planleggingen og gjennomføringen […] Man bruger kroppen som modstand, hvorved man let
kan justere træningsniveauet, således at det giver den enkelte udøver optimalt træningsudbytte.

