
Din guide til 
en daglig praksis



At skabe dig en daglig praksis, små selvomsorgsfulde ritualer, 
som nærer sind, krop og sjæl, kan være både healende og trans-
formerende. Ikke mindst ved alvorlige tilstande som stress, angst 
og traumer - tilstande som fylder os med indre uro, et overaktivt 
nervesystem, tankemylder og fjerner os fra nuet. 

En daglig praksis kan være det første vigtige skridt til at møde og 
begynde at arbejde med din stress, din angst eller dit traume - og 
et første vigtigt skridt til at regulere og heale dit nervesystem. De 
første forandringer fra at være “stuck”, f.eks. grundet et alvorligt 
traume, til at blive “unstuck”, sker ved at drage omsorg for dig selv 
med nogle gode daglige vaner - en fast nærende praksis. 

At skabe dig en daglig praksis handler om at tilgå både dig selv 
og livet på et højere niveau - det er ikke bare endnu en opgave 
på dagens liste, som skal overstås. Det handler om at praktisere 
selvomsorg, selvkærlighed og selvaccept - følelser som hos de 
fleste stress-, angst- og traumeramte er blevet overtaget af følelser 
som skam, føle sig utilstrækkelig, tom, bange eller forkert. 

En daglig praksis baner vejen for indre ro og nærvær - både til dig 
selv og til andre, og det giver dig mulighed for bedre at mærke og 
omfavne din krops signaler.

Hvorfor en daglig praksis?
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Det afgørende for en daglig praksis er ikke hvornår på dagen, eller 
hvor lang tid du sætter af til det - det afgørende er kvaliteten af 
den intention og det nærvær, du bringer ind i din praksis. Og så en 
holden fast i din praksis - en vedholdenhed, som er en tilstand, der 
ofte udfordrer folk med stress, angst og traumer - deres system er 
i uro, det vil gerne videre, væk fra tomhedsfølelsen eller en given 
situation. 

En daglig praksis handler også om fokus, taknemmelighed og  
accept (både af dig selv og af din situation). Den adresserer sind, 
krop og sjæl, det giver dig en pause, tid til fordybelse og en vigtig 
mulighed for at (re)forbinde dig med dit nervesystem - der hvor 
stress og traumeskaderne bor, og der hvor healing og transforma-
tion skal ske - en af de vigtigste nøgler i min faglige tilgang og i 
mine behandlingsforløb.

I det følgende ser du de steps i en daglig praksis, som jeg anbe-
faler mine stress-, angst- og traumeklienter, når de skal igang med 
at skabe mere selvomsorg og forbindelse til dem selv, deres krop 
og nervesystem. Praksissen har også været (og er det stadig) en 
stor hjælp for mig på min egen traumerejse fra “stuck” til “unstuck”. 

Selvom tidspunktet på dagen, som nævnt, ikke er det afgørende, 
er det min erfaring, at de fleste (inkl. jeg selv) har nemmest ved at 
holde fast i deres praksis om morgenen, inden dagens gøremål 
indfanger en. 

Det er kvaliteten som tæller
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Find og indret det sted i dit hjem, hvor din daglige praksis skal 
foregå. Gør det personligt og hyggeligt, så du føler dig tryg og 
allerede her oplever, at du drager omsorg for dig selv og din pro-
ces. I dit rum anbefaler jeg, at du har en notesblok, en blyant/
kuglepen, en yogamåtte, en yogablok, et tæppe og et par varme 
sokker. Aftal med dig selv, at dit rum og din praksis er mobilfri zone.

Start dagen med et stort glas vand med 1 friskpresset citron. Lav 
samtidig en kop varm ingefær the med frisk ingefær, som du kan 
tage med til din videre praksis. Drik citronvandet og vent gerne 
20-30 min. med at spise (til f.eks. efter resten af din morgenprak-
sis). 

Citronvand har mange fordele - bl.a. en udrensende effekt (ud-
skiller affaldsstoffer af ophobet sukker, fed mad og stress i vores 
system). Det er godt for fordøjelsen, og hvis du har tendens til op-
pustethed. Og så er citroner en fantastisk kilde til C-vitamin, der er 
med til at styrke vores immunforsvar og også er et vigtigt vitamin 
for bl.a. vores hud og leverfunktion. 

Dit [hjerte]rum

Citronvand
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Måske har du allerede et yogaprogram, du følger. Ellers kan jeg 
anbefale dig at finde et på nettet eller købe et abonnement 
hos en dygtig online yoga-udbyder (se f.eks. Yogamo.dk eller  
Yogavivo.dk).

Yoga handler om at stilne sindet, lande i kroppen, skabe forbin- 
delse til og mærke ind i nervesystemet og blive mere nærværen-
de og bevidst tilstede i livet. 

I sin bog “Yoga Girl”, siger Rachel Brathen:

“Yoga makes us strong but flexible. Yoga creates space where 
we once were stuck. Yoga cultivates a quiet mind and inspires 

concentration. Yoga allows the breath to grow deeper. 
Yoga is a space where, with practice, we can become more 

present in our day”. 

Yoga
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Din yogastund afsluttes med, at du giver dig selv en kraniekants 
massage. Med en kraniekants massage aktiverer og stimulerer 
du vagusnerven - kroppens længste nerve. Vagusnerven ud-
springer fra bunden af hjernen og løber hele vejen igennem 
din krop med forbindelse til bl.a. lever, hjerte, lunger og for- 
døjelsessystem. Kraniekanten er den faste del, som du finder dér, 
hvor hovedet forbindes med nakken.

Vagusnerven er utrolig vigtig, når vi taler stress, angst og traumer, 
da det er den, som kontrollerer det parasympatiske nervesystem - 
den del af det autonome nervesystem, som skaber ro og fremmer 
afslapning og søvn (bremsen i vores system). 

Du udfører kraniekants massagen sådan:

1. Læg dig på ryggen på din yogamåtte eller et tæppe.

2. Find en genstand du kan have under hovedet. En yogablok er 
det mest optimale, men en stak bøger i en passende højde kan 
også bruges. Højden skal være, så du mærker, at du ligger godt 
og behageligt med nakke og hoved.

3. Læg dig tilrette, så din kraniekant flugter med yogablokkens 
(eller bøgernes) kant. Når du har fundet det sted, ruller du lang-
somt hovedet fra side til side, så du mærker et godt tryk langs hele 
kraniekanten. 

4. Træk vejret dybt og helt ned i maven imens. Det øger forbind-
elsen til dit parasympatiske nervesystem. 

5. Fortsæt øvelsen så længe det føles rart. Bagefter fjerner du yo-
gablokken og ligger lidt og mærker aftrykket af massagen. 

Kraniekants massage
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Efter dagens yogaøvelser og kraniekants massage kan du tage 
din notesbog og reflektere over følgende spørgsmål. Målet er at 
skabe mere klarhed og fokus, at gøre det ubevidste mere bevidst 
og samle din energi.

1. Hvordan har jeg det i dag? Hvad føler jeg, og hvor i kroppen kan 
jeg mærke det (i maven, i hjertet, i halsen, i brystet…)?

2.  Hvad er min intention for i dag? Inden for yogafilosofien og på 
sanskrit hedder det at sætte en intention for Sankalpa. En Sankalpa 
kommer fra vores hjerte (og skal ikke sammenlignes med et mål, 
som typisk kommer fra vores hjerne) - vi lytter til og lader os guide 
af vores hjerte. Hvad er mine dybeste ønsker - for i dag og for mit 
liv generelt? 

3. Hvad kan jeg gøre for at gøre min dag så god som mulig?

4. Udover at udføre min daglige praksis, hvordan kan jeg så ellers 
drage omsorg for mig selv i løbet af dagen? Lav hertil gerne en 
selvkærlig sætning i nutid (fx: Tak fordi jeg er…), som du kan tage 
med dig på din dag. 

5. Hvad er jeg taknemmelig for i dag?

6. Hvad ønsker jeg at give slip på i dag - eller hvad vil jeg i dag øve 
mig i at give slip på? 

Dagbog
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Sid til sidst 5-10 min. i stilhed med lukkede øjne og lad din inten-
tion og selvkærlige sætning integrere sig i dit system. Du kan evt. 
gentage både intentionen og sætningen som et lille mantra inde i 
dig selv. Tag nogle gode dybe vejrtrækninger undervejs. 

Tak dig selv for at have givet dig selv denne selvomsorgsfulde og 
nærende stund. 

  

Ønsker du at komme fri af stress, angst eller et traume/uforløste 
livshistorier - så er du altid velkommen til at kontakte mig for 
en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig. På min 
hjemmeside finder du også info om mine ugentlige yogahold, 
workshops, retreats m.m.
 
irene@levdigsund.dk
Tlf. 26 85 86 83
Levdigsund.dk

Mindfulness

Tid til dig
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