
Sundhed

shhhhh ooo
Den er blevet en elGklusiv 0g eftertragtet vare. Stilheden. Midt i karriere, kokken-
udvidels€r 0g lontoudtog filr flere og ffere behov for at trakke stikket ud oq trakke
sig ind isig selv. FEMlNAssundhedsredahrrtestedet€ndensen,tog pl silentmind-
fulness retreat i tre dsgn og opdagede, hvor svan det er. At vare. 0g vdr€ stille.
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Itsa. Hvor svan kan det vare?
At holde mund!Jeg nyder jo mit
eget selsk.b 09 er vant tit et par
alene-aftenef om ugen, s5 det

bliver da bare for dejligt. Det fortetter j€g
fotogr.fen, da vi er p6 vej til sydsj* and.
Jeg skal pa et srkaldt silent retreat med
coach, psykoterapeut og meditationslp,
rer Bo Heimann.
- Flere dage i stilhed erjo mere, end de
flerte har provet, det kan vpfe en stor
udfordring, har Heimann sagt pa for-
h6nd. Udfordring? Meske. Men en takker
en af slagsen s6. D€t bliver fantastjrk at
f: fred fra mailr madlavning, mobil og
multi-tasking kEvende to dolister i et
pardage.

,tcr Pl no
Deter p6 tefdeer, Eo Heimann afholder
denne rlags ophold, der bliver mere 09
mere populare hos danskerne. Vi beta-
ler i dyr€ domme for at fa fred. Efter 6F
tier overst i behovspyramiden med rom-
merhuse, samtalekokkenef 09 overskud
i okonomien har mange faet undeEkud
pe setuindsigts, o9 stresskontoen.
- Mange kommer, fordi de er stressede.
Kafiiere og p€nge,fokus fer som mod
reaktion folk ttl at stitte eksistentiell€
sporgsmil. Andre stiller de rporgsm:ttil
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5i9 selvuden stfess. Ens fordem alteer, at
stilheden giver dig mulighed foratvar€
dig selv p, ny o9 mprke efter. Den gtver
dig bevidstheden tilbage,sA det hele ikke
bare korer pA automatpilof fortall€r Bo,
derafsaftme grund selv staner de n€ste
dage med en times meditation istithed.
Allerede iindkorslen pA Langebpk Reveat-
center sanker d€f lig en ro over mig,
Den smukke hvide herskabelige bygning
erpakketind inatur Den slag5 natur,der
dufler af rosenhave og frisk rkovbund,
hvor man kan hore, at fuglene er gtade,
n6r de syngef, o9 hvorjeg sammen med
ti andre skal tilbdnge de nEste 72 tjmef
og lidt til. Vier ialle aldre, afbegge kon,
stressede som overskudsagtige med det
tilfalles, atvisogerfred og rc.
-Opholdeterindretret,sl vi 5kat tave det
samme hv€f dag, fortaller Eo Heimann,
da vlsamles i rundkredr.  Fra 6 t i lT er der
silent walk i skoven. 230-9 slal vi tave
yoga eftedulgt af morgenmad. Medita-
tion kl. 11.30-13 efterfutgt af frokost. Kl.
l6 bliv€r vi budt pe mettemmattid. tZ30-
l9 er d€r meditation efterfulgt afaftens
mad inden dagens sidrte medhation fra
20til 21. I pauserne imellem ervi overtadt
til os selv Alt sammen i stilh€d natuftig-
vis. f.eft, trit og fetning her, rdnkerj€g.
Og det erderen hek serlig grund rit. For
kropDen husker,





Sundhed

I looer fristende tige at lose verdenssituationen i
sit hoved, ndr nu man sidder stil le

- Det er den visdom, klost€rtitvarelsen
altid har indeholdr Der sker det samme
hvereneste dag. tnten bliver man sinds-
syg afdet, ellefogsa n:r man over pe den
anden sid€, hvorsindet ikke langefe be-
hoverat t-nke over, hvad man skattave,
ellerforholde sig til, hvad derlkatsk€. Og
her har en dyb ro og klarhed mutighed
for at indfinde sig, siger 80.
Jeg h:b€r pe det sidste ...

VfR TID DTT, D EN
Ingen snak. Ingen kaffe. Ingen tobak. In-
g€n alkohol. lngen sukker. Ingen boger
Ingen blade. Ingen TV Ingen ojenkontakt
- oka, det havdejeg se ikke turer pe for,
hlnd. Inqen mobil. Mobil! Min suttektud,
min forlanger til verden, min tfo fotge
svend. Den skalslukkes. Godt s5. Ogjeg
tenker igen: Hvor svart kan det vare?
Svan, skal det vise sig ...

Jeg opfordrerjer til at have'beginner,s
mind" og lagge alt, hvad tmenerat vide
pA forh:nd, pe hylden, ogvaere6bne for
alt nyt, def mette komme tit jer, siger
Heimann, inden stilheden indtedes med
forste runde af mindfulness meditation.
vipassana, hedder det i den buddhisti-
ske tadition, og betyden at vere med

Bo Heinann
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Det helt .€ntrale punkt imindfutness er
evnen til narver fuld opmErksomhed
pa det, der er lige nu. D€t handt€r atts:
om evnen til at vare til stede med alle
sanser vigne. Fuldt nalvErende pe s;
dan en mide at folelserog tanker opte,
vet som de er, uden at vivurderer dem.
Mindfulness er tEningen iatvaere m€d
det, der er uanset hvad der opstar i
nuet. Og ud afdet nErvprog den accept
lade de rigtige muligheder, tosninger o9
lokuser€de ord og handlinqer komme
naturligt til6n. Det kraverdog, at vitor
vere med ogs6 der, hvo. der umiddet,
bart ingenting sker; atvitorlad€ det stit-
le ingent ing f :deog torholdeop med at
vare nogle, der skalnoget.

^,lat 
af vanvittig lakker vegetarmad ger

jeg i rc og mag op p: mit v3er€tse. Uden
andet atgive mig tilkiggerjeg rundt. Der
er mange knarter i d€t afstebne tragulv
der knager lidt. Flefe knager pa d6ren,
end jeg har brug for til mit toj. varetset er
smukl hvidt uden sA meget slidt. Vand-
karafl€n pe bordet ef kolig. Jeg tageren
5lurk og legger marke til lyden af det
skylle gennem mit system. Sengetep-
perne er ffa Indien, trorjeg. Jeq ville spoF
g€ om det hvis jeg kunne. Under den
knasende hvide lagner, som jeg tagger
mig i. Kiggerop iloftet. Kiggerover mod

min mobil. Har lysttitar skrive godnat til
ham,jes har derhjemme. Jes tyner min
taske, si jeg ikke kan se mobilen, o9 sa
kiggerjeg op i loftet igen, indstitter mit
blik p6 sovn o9 vagner otte timer efter.
Kt.5.30.

sfitsrfl (sPtost0lt I 5[0vEtl
Duggen indhyller stadig grFssef mens
vignider sovnen ud afojneneog skutter
os, da vialle modes under det store ege-
tretidlig morgen. Eo Heimann bed€ros
betragte det store, gamte tra.
- Uden rodderville trapet ikke kunne st6
fast. Det er de solide rodder, der gor, at
traet kan vokse og nlebeopefter. Lige-
som vi har brug for god jofdforbindelse
for at kunne udvikleosog vokse. Og som
trEets grene er blode 09 bevagetige,
mA viogte vpre det. Erqr€nene fof srive,
vilde kneekke ivinden,og€rdeforbtode,
vil de flyve af sted. Det handt€r om ba,
lance. Den ro og klafted, der kommer ud
af mindfulness-traningen, giver batance
ogfl€ksibilitet.
09 s: bliver han ell€rs tav5 som traet
igen, 09 vi bevager os p6 reekke, med
nor afstand, ud pa g&ur gennem sko-
ven. Skovbunden, grantraerne 09 vitd-
blomsterne duftersom no9et, def tunne
gore sig lofi femstjefnet ret i Nomas
nordilke kokken. Sans€eksplosionen er
overvaldende, ogjeg bliver fort titbag€
til barndomsminder om skovture m€d
famil ien.NirJeg kommerhjemherfra,53
skaljeg altse tilat ringe lidr mere titfami-
lien, sigefjeg (ikke hoit, selvfolgelig, Jeg
harjo leell at skulle holde mund) ptudse-
l ig t i lmig s€lv.  Ogjeg har lynt i lat fprdes
meget mere inaturen, 09 jeg haf tysr til
at st6 tidligt op hver dag, 09 ... en gren
knakker, 09 jeg 5er €t d:dyr, d€r fiver
mig ud af min tankerakke og titbag€ til
nuet. Lige der pA den fugtige blode skov-
bund. l skovens dybe,stille ro.

ATSTRE'SIIIIIG [IED Yfi A
Efter mofgenturen modes vi i retreat-
centefets store stue, der er heh lys med
vinduer ud til gronne plener og vug-
gende marker. Synetog stemningen her
er meditativ isig selv. Yogametterer tagt
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frem,og den naste halvanden time taver
vidybe strek.80 Heimann guider os s ik
k€rt gennem de mest basate yogaovef
ser, s; alle kan v€re med. Ovelseme b;de
styrker, afspander og udrenser krop-
pen og sindet. 

^4it 
enefginiveau hojnes

hunigt, og oven p; morgenskovturen
gor mit lykkeniveau det samme. yoga-
asana! (etillinger) fungefede hett opin
delig blot som forber€detse tit medita
t ion,  forat  man kunne stdde tangere og
mere afslappet. Jeg gaetter p:, at Hei-
mdnns tanke oqse glr iden retning her,
ro r der er megei meditation p6 proqram
mel oq hvof simpelrdetend tyder, sA kan
det vare sv-( at sidde se nitte tenge.
Heldigvie er der for5t morgenmad. leq
ran bogstave|g talr hore mrn mave 09
ryt ter  r i rmin suk Det er jeq r  e vant t i l
fra livet bag computeEk€fmen, hvor
kaffe og kage let ryger indenbords, uden
at mrn autopilot overhoveder registrerer
det.Tankenomcomput€ren korervidere
t i l  min mai lboks.  Jeg ef  vant t i t ,  at  mai
lenet ikker ind p;  min te lefon. leg h:ber,
alt er okay hjemme pe redaktionen, det
er noget nuer a ngstfremka tden d e ikke at
k!nne holde oje med, hvad der fores;r,
hvem dervi lhavefat  imrq, oq hvorn;r  ieo
f i rsvarpAdiverse henve;de 
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at svare,  men bare l ige forat  se.  Hetdigvis
overdsver min mave den tanke. Godt s6.
Tilbage til nuet. leg ho.er 8o Heimanns
stemme for mig: "Veer med det, der er_"
Og l ige nu.. .  er  der morgenmad.

5T0P (tiltnttuGIll
Alle dagene ser jeg frem til a e de sm5
og den lange eftermiddagspause. Fol
det der med at meditere er faktAk me-
qet hdrdere, end jeg havde regnet med.
09 det er endda slet ikke nyt for mig.leg
sidder gerne t i  minutter om daqen der
nj€mme, men mereend en t imeerh6rdt .
Og hvorfor egentlig, n:r man skat sidde
og iave ingenting? Neto p derfort N; r sto-
jen,  overspr inqshandl ingerne oq ak det
andet, vi bedover oe med, fo6v nder, sE
erdermul igh€d for ar komme dybt.
Bo Heimann guider os t i lar  scanne vor€s
krop med det indre blik, 09 jeg mdrkea
at jeg har starke spdndinger i brystet,
mit diafragma (m€llemgutv) er h€mmet,
og der sidder noget meget omt under
mitvenetre sk!ld€rblad.

ObseNer blot de sans€fohemmetser,
o9 var dettavsevidne, der ikkevurde,er,
men b/ot  er  med vi fkelgheden, som den
er nu, opford rer Bo He ima nn, ind€n vi gar
dybere ind i  meditat ionen_

Det svare ef at ho/de fokls oq ikke for
svinde i tankerne. Egoet banker pj  med
tankerekker hele tiden. Det €r fristende
lige dt iose verdenslituationen i sit ho-
ved, nAr nu man sidderst i l le.  Hvor skatvi
pa feri€ i 6r? Ah, jeg 6k atdrig svaret pe
den der maill Jeg kunne oqsj indrerte
kokkenet pi den der m6d€? leg skat til
at sprs€ sunderel Hvorfor hdr jeg ondt i
skulde.en? Sh t, min fod soverl Hvorfor
kan jes ikke bare lade vare med at tade
mine tanker lobe af med miq? T;tmodio-
hed test€r miq. okay. Andeiret. rolus.
Nu. Og s6dan korer j€g 5;, ffem oq til
bage, ind og ud aftilltedevarelse i nLrer,
indt i lEo Heimann med sin buddhist iske
klokke blidt kalder os tilbaqe fra medi
tanonen. Heldigvis opiever je9 gennem
we€kenden, atjeg kan 5idde taensere 09
rangere uden at bide pA kroqen, hver
9anq tankerne smider en fristende 6ske
5tan9 ud, og inedet falde tit ro med mh

-Tank pi din hverddg som en vaskema
skines .entrifugeringsprogram. Det, vi
96r her, ef ar stoppe maskinen og tade
tingen€ falde lidt til ro. Sindet er futdt
af tanker 09 sansefornemmetser. Der er
nat!rrgt ,  og mlndfulness handter ikke
om at skubbe noget vak etterfoltlange
noger, men om at vare med det, der er.
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Sundhed

Det er bizart at q5 op oq ned ad folk i
et par dage ude-n ai mEtte se dem
i Ojnene eller snakke med dem

Det er en trening iat v-rc den eviqe bl:
himmel frem for at id€ntiicere sig med
de skiftende skyer, siger Bo Heimann.

sI|rHE0Elt I vtR|GUGHrDfll
56 er der pause igen. Hvor absurdt det
end m5lyde,er jeg hel t  v i ldt  t rat .  Af  b lot
at have siddet stille.8o Heimann fortal-
ler,at kroppens behov herog nu kommer
t i l  udtryk,  nAr v i  lader den slappe at  Og
min traenger :benbart til at slappe al
Jeg g5r ud i den store have 09 lagqer
mig underet smukt hojt trae og blunder.
Omt!  mlet  vAg ner jeg ogtul lerop pa mit
vaerelse. Her er SA stille. 5: stille, at j€q
kun kan hore mine egne tanker - og det
er ikkeahid l ige muntert .
Hmm,d€n mobii der.leg debatterermed
mig selv,  om jeg l igeskalk isse iden, det
er alligevel sidste ddg. Om Jeg tander
den nu el lerom f i re t imer,  er  vel l igegyl

digt? Sadan sidderjeg se frcm09 tilbage
ien halv time med den i h6nden. Det er
meerkeligt ikke dt havevEret pa maileller
Facebook (l) 09 ikke vide, hvilke ENoRlvlT
interessante sms'er der ligger og venter.
Jeg taender, og idetjeg 5kaltilat vykke
pinkoden, tagerfanden, andedrEttet el-
ler noget andetved mig og siger nej. J€g
giver5l ip.Jeg er her.  Nu.Vej l t rakning 

'ndad nesen o9 ud ad nasen. lgen- lg€n.
lgen. Det er ogs5, hvad jeg p@verat sige
til mig selv under eftermiddagsmaden.
Folelseme sving€r frem oq tilbage hele
tiden. Jes kan sidde og kiqg€ p: de an-
dre kuuister og tanke, hvor smukke de
er. Og det neste ojeblik kan deres sma
skelyde (bl ivermeset hoje ist i lhed, skuf
le jeg hilse og sige) give mig vanvittige
nerv€r A..ept, accept, accept, fortaller
min nye bedste ven, :ndedratiet, mig,
ogjeg kiqqer ud pA det store egetra, der
st6rsa sol idt .
Gad vide, hvem de egentlig er, indeha,
vern€ af smaskelydeneT Det er bizart at
g; op 09 ned ad folk i et par dage uden
at m3tte se dem i ojnene eller snakke
med dem. Vi er samlet for sidste gang.
8o le imann guider os med vis la l iser in
qer og positive ovebevisninger gennem
en sidne meditation, der efterlader mi9
tandt af energi, taknemmelig og med
lysttilogs:, trc dei eller ej, at vare stille
ude ivirkeligheden. At tage den med ro,
at gore en ting ad gangen, at spise med
ojnene lukkede 09 sanserne ebne, at
finde svar i naturen og at lade mobilen

Viskal t i lat  runde al  So H€imann place
rer os to og to over for h'nanden. l\4ed
lukkede ojne stalter vi med at rofe ved
hinandens hender.  Det ervarmt og fug'
tigt og energiqivende. Vibytter partnel
v i6bneroq kigger hinanden dybt io jn,"-
ne. Det er maerkeligt, og fnisene tr€n9er
sig p6. Vi bytter panner og skd foftalle
hinanden, hvordan det harveret at vare
stille. Men ord erfaktisk overflodige.I

TII{D STII.HED I HVERDAGTT

1. Dy* naturen. Selv om Danmark er
lille, 09 vi er omg ivet af bebyggelse,
vej€ o9 lyde, se ef naturcns dybe,
stille ro oveffaskende tEt p6. Valg
et omrlde, en ni eller en vej, som
frister, og folg den gennem lylnin-
gen,9ennem tykningen, langs med
een, og faldtilro. Bliv siddende, 09
m€rk eft€r, hvad der sker

2.G; offline. Eestem dig for ien pe
riode - en time, en halvdag, en uge
- at holde helt fii fra mobiltelefo-
ner, intemet,Wog radio.

3. Trek vejret. Tilbring stunder helt
for dig s€lv hvor du sidder m€d
handerne i skodet og lytter tilstil
heden. Sid og merk dit endedrat.
Hold en lille paure mellem ud- og
ind:nding. Lad den vare i nogle
rekunder, mens du lukkef ojnene.
Mark den indvendige stilhed.

4. l-yt. Pauser er vigtige i al form for a k,
tavitet. F.eks. i en god samtale. Gor
dig umage medat lytt€tildin sam-
talepa^ner. Var ikke kun optager
afat forb€rede dit n-ste "indlag",
m€n lad hans eller hendes ord fald€
tilro inden idig. M€* efter, hvilke
tanker det salter i9an9. Mind hin,
anden om pausernes betydning,
ogs; i det intime samvar med din

5. Brug natten. 5t: op om natten, o9
ge entur idetomr:de, du bef inder
dig i. Eemall, hvor and€rledes alt
er. GA evt.sammen med dine born,
din ven eller kereste, og lyt til5til-

6. Lukorclne. Vikan ikke stenge hek
for h6resansen. Men vi kan damme
op for noget af lyden og larmen,
ieks. med orcprcpper. Hvordan
lyder verden, ner der komme. 6l-
tef p6? Hvordan p:virkes de andrc
sanser? Tr€der den indre stemm€
tydeligere fr€m? Hvad har den pa
hjelte?

7. Hold morkning. Lad skumringen
komme til jer i stilhed. Dpmp alt
kunstigt lys, og sluk for alle lyde.
M:ske f3r I lyst tilat fortalle en hi-
sto e,leks. om nogetvigtigt, derer
skel ijercs liv Hold pause efter hver
beretning, og lad den synke ned i
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