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For nærmere information om mine 

kurser, kan du kontakte mig på: 

 

 

Mobil: +45 2181 7133 

@: annett@atti.dk 

 

Web: annettatti.dk 
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I midt 80’erne blev jeg introduceret til 

Transcendental Meditation (TM). En Indisk 

meditation. 

Meditation, på dette tidspunkt, var meget nyt i 

Danmark og ikke mange vidste hvad meditation 

var og egentlig gik ud på. 

 

Jeg lærte at meditere og det skulle vise sig, at 

meditationen fik en stor betydning for mig. 

 

Dette er én af grunden til, at jeg ønsker at 

videregive meditationens kunst til dig. 

 

Gennem min tid med meditationen har jeg lært 

forskellige teknikker. 

 

Der er meditationer hvor der benyttes et mantra 

– et lydord. 

Ved anden form er åndedrættet i fokus og der er 

nogle der gør brug af at kombinere et mantra 

med åndedrættet. 

Endnu en teknik er hvor vi tæller sig ned på et 

lavere pulsniveau (Alfa- og Theta-niveau), for  

at kunne nå mere dybde og selvforståelse. 

 

Jeg mediterer jævnligt for at opnå indre ro og 

balance og benytter primært åndedrætsteknikker 

(pranayama). 

Meditationen er til gavn for mig i min hverdag 

og har hjulpet mig godt igennem forskellige 

udfordringer i mit liv. 

 

Meditationens Kunst 

 

Min erfaring med meditationen 

 

Vejen til dybere bevidsthed, ydeevne 

og et bedre helbred 

 

Vejen til succes, kreativitet og mere 

energi 

 

Vejen hvortil du finder indre ro og 

balance 
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Meditation har været kendt og praktiseret 

i umindelige tider i mange forskellige 

kulturer. 

 

Meditation er en tilstand af ren væren! 

Den virker som en indadvendt aktivitet 

der finder roen frem og anker nuet og 

derved giver os mulighed for at finde ind 

til vores indre kerne. 

 

Det er vejen til øget selvforståelse og til 

større dybde, kvalitet og perspektiv i 

tilværelsen. 

 

Af meditationsteknikker er der flere. Her 

nævnes to: Åndedrættet som bruges som 

anker for bevidstheden. Blot ved at huske 

åndedrættet kan det hjælpe os til at 

komme mere ned i kroppen og holde fast 

i nærværet. 

Et Mantra, som er en lydord, der 

benyttes som redskab til den indre 

fordybelse og lader sindet søge mod 

mere stille niveauer. 

 

Når vi meditere er alle tanker velkomne. 

Det handler om at give slip på alle 

forestillinger og begreber og nå ind til 

selve stilheden og roen bag om vores 

tanker. 

 

Hvad er meditation 

Motiverne til at begynde at meditere er 

mange og er du villig til regelmæssigt at 

praktisere meditationen vil du kunne opnå: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditation kræver øvelse, som så meget 

andet. Alle kan vi lære den og have gavn af 

den. I mange henseender.  Meditationen 

virker og det er nok ved regelmæssigt 

træning i 12-15 minutter om dagen og over 

en periode på 2 måneder at kunne opnå 

positive resultater. 

 

Er du spirituelt søgen kræver det en stadig 

regelmæssig træning og ofte en træning i 

længere tid og over en længere periode. 

 

Nøgleordene for meditation er: 

nærvær og opmærksomhed. 

Vi har en tendens til ofte at have vores 

opmærksomhed på fortid og fremtid, via 

vores tanker. Men ved at holde fokus på 

åndedrættet kan vi træne os til større 

opmærksomhed i NUet og hermed give slip 

på fortid og fremtid. 

 

Vi forbinder krop og sind via vores åndedræt 

Og kort sagt danner åndedræt bro mellem 

krop og sind. Det skaber balance, i mere end 

en forstand. 

 

 

 

 

 

 

Mit ønske er at videregive meditationens 

kunst til dig og en forståelse for 

meditationens effekt og gavn, sådan at du vil 

indfører meditationen som en god daglig 

vane, med den helbredende virkning 

meditationen ligeledes har. 

 

Lad dig selv erfare hvor meditationen bringer 

dig hen. Og vær åben for det der kommer. 

 

 

Velkommen til meditationens verden! 

Annett Atti 

 
 

Indre ro og balance 

Bedre koncentration 

Større bevidsthed og ydeevne 

Mere energi og overskud 

Udvikling af intuitionen 

 

Hvad kan vi opnå Hvad kan jeg tilbyde dig 

Trækker du vejret halvt 

Lever du livet halvt 


