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Mind Management Kenneth Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: På denne CD finder du en række effektive
teknikker til indre ro og fordybelse, der guides uden musik, således at du kan opleve glæden ved stilheden

alene på baggrund af Kenneth Sørensens erfarne guidning.

Cd’en kaldes forMind-Management fordi du I sindet har en stærk kraft til at påvirke din psykologiske
tilstand i retning af større indre velvære. Det er denne kraft Mind-Management udnytter i en række

virkningsfulde teknikker.

Øvelserne er nøje udvalgt ud fra Kenneth Sørensens 18 års daglige erfaring med meditation. De er så tilpas
korte, at de kan anvendes på jobbet eller i fritiden, når det passer dig.:

Grundlæggende afspænding er en virkningsfuld øvelse der tager dig gennem alle kroppens dele og frigør
hverdagens stress.

Accepterende nærvær, træner dig i at skabe et indre accepterende nærvær, hvor du er i en god kontakt med
dig selv, og hvorfra du kan møde hverdagens udfordringer med et afslappet fokus.

Åndedrætsafspænding, er velegnet i forbindelse med akut opstået stress, hvor den giver ny energi og hjælper
dig til at holde dit fokus.

Visualisering på indre ro og væren, udnytter visualiseringens kraft til at skabe kontakt til en grundstemning af
tidløs væren, hvorfra du kan udtrykke dig autentisk.
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