
Personlig	  Udvikling	  	  
handler	  om	  at	  op-mere	  vores	  mentale	  og	  
psykiske	  -lstand.	  Det	  handler	  om	  at	  lære	  os	  selv	  
bedre	  at	  kende.	  At	  lære	  hvordan	  vi	  kan	  blive	  
bedre	  -l	  at	  anvende	  vores	  krea-vitet	  og	  vores	  
fundamentale	  talenter.	  Kort	  og	  godt,	  at	  finde	  ud	  
af	  hvem	  vi	  er	  og	  hvad	  vi	  skal.	  	  	  
	  
At	  kende	  os	  selv	  bedre	  giver	  mulighed	  for,	  på	  en	  
afslappet	  og	  inkluderende	  måde,	  	  at	  bringe	  vores	  
fulde	  poten-ale	  frem,	  både	  -l	  egen	  fordel,	  men	  
så	  sandelig	  også	  for	  dem	  vi	  omgås.	  
	  
Der	  s-lles	  i	  dag	  store	  krav	  -l	  den	  enkelte	  og	  vi	  skal	  
konstant	  balancere	  mellem	  kvalitet	  og	  kvan-tet,	  
mellem	  arbejde	  og	  fri-d	  mellem	  ak-vitet	  og	  
afslapning.	  Det	  kræver	  en	  sensi-v	  
opmærksomhed	  både	  at	  håndtere	  denne	  
balancegang	  og	  sam-dig	  at	  opnå	  at	  få	  det	  bedst	  
mulige	  ud	  af	  enhver	  situa-on.	  At	  være	  stærk	  
uden	  at	  være	  sensi-v	  gælder	  ikke	  længere	  i	  vores	  
moderne	  samfund.	  	  
	  
En	  af	  de	  største	  opdagelse	  i	  moderne	  2d	  er,	  at	  vi	  
kan	  ændre	  vores	  handlinger	  gennem	  at	  ændre	  
vores	  tankemønstre.	  Det	  lyder	  nemt,	  men	  

virkeligheden	  er,	  at	  det	  kræver	  daglig	  træning	  
	  

DATOER: 
18.4 – 10.5 - 23.5 - 13.6 - 
27.6  
 
TID: 
12:30 - 15:00 
 
STED: 
Pilates B, Birkerød 
 
PRIS: 
2.500,- 
 
UNDERVISER: 
Nikolaj Bruun 
 
TILMELDING : 
info@pilatesb.dk 
info@zendanmark.dk 
 
	  	  

-‐	  Nikolaj	  Bruun	  

Hvem	  er	  jeg?	  
Et	  kursus	  i	  personlig	  udvikling	  gennem	  medita;on	  	  	  

Indhold	  i	  Kurset	  
Undervisning	  og	  træning	  i	  medita-on	  
Forståelse	  af	  egne	  muligheder	  og	  begrænsninger	  
Mere	  lykke	  gennem	  ansvar,	  retning	  og	  praksis	  	  
Hjernen,	  nervesystemet,	  kroppen	  og	  sindet	  	  
Kursusmateriale	  	  
	  
Alle	  større	  resultater	  i	  livet	  kræver	  intensiv	  træning	  og	  
en	  vedholdende	  indsats.	  For	  at	  få	  fuldt	  udbyFe	  af	  deFe	  
kursus	  forventes	  deltagerne	  derfor	  at	  skabe	  rammer	  
for	  daglig	  medita-onspraksis.	  For	  at	  sikre	  op-mal	  
effekt	  af	  kurset	  samt	  styrke	  disciplin	  og	  vedholdenhed,	  
er	  kurset	  fordelt	  over	  5	  gange	  af	  2½	  -me.	  	  	  	  
	  
Del	  1:	  Medita-on	  og	  daglig	  praksis	  
Del	  2:	  Muligheder	  og	  begrænsninger	  	  	  
Del	  3:	  Hjernen	  og	  nervesystemet	  
Del	  4:	  Lykke	  
Del	  5:	  Retning	  	  

zendanmark.dk	  


