
Tankerne er ikke forbundet til  
noget som helst. De har ingen  
magt i sig selv. Det er først når du 
handler på tankerne, at de får en 
betydning for dig.

Det du søger,  
er i dig.

Du behøver ikke  
at tro på dine tanker.   

Kærlighed  
er medfødt. 

Vi er 
kærligheden. 

I mit indre er der altid sol.  
Når vi fanges af vores tanker 
opstår det dårlig vejr. 

Giv slip på dine  
negative tanker.  

De er intet mere end 
forbigående tanker.  
Så er du på vej til at  
finde den indre ro,  

du søger. 
Kærlighed har 
ingen former.   

Du er ikke en der  
skal rettes til,  
det du har behov for,  
har du inde i dig selv.

Forskellen på glæde,  
længsel, at se frem til, 

henrykkelse, spænding, 
sorg, bekymring, misundelse, 

jalousi, vrede, skuffelse,  
angst, ensomhed og andre 

følelser, er:  
uanset om de er positive eller 

negative, at de er  
skabt af tankerne. 

Alle følelser er smukke.  
Når du oplever følelser, så føl uanset 
om følelsen er god eller dårligt.  
Velvidende om at tanker er 
passerende.

Ord er blot en form.  
Lyt ikke til ord, men til det,  

som ordene forsøger  
at formidle. 

Det der er sket i fortiden,  
har ingen energi her og nu. 

Hvis jeg er ked af det, er jeg kun en  
tanke fra at blive glad igen.  

Også hvis jeg er glad, så skal der kun  
en tanke til at jeg bliver ked af det.  
Vores tanker er konstant flydende,  

hvis vi ikke bestræber os på  
at lade dem blive og beholde dem,  
så kommer de over helt af sig selv.  

Også ting som vi ikke tør slippe,  
forsvinder, altid.

Da jeg forstod at kun 
nutiden eksisterer,  

så slap jeg mine traumer, 
automatisk. 

Dine tanker er som  
kunstnerens pensel.  

De skaber et personligt  
billede af den virkelighed,  

du lever i. 

Hey psst… Du er selve kærligheden. 

Forsøg ikke at 
kontrollere,  

forsøg ikke at rette op, 
vær passiv og  

kig på følelsen.  
Stol på din intuition. 

Kærlighed 
er den mest 

magtfulde og 
stærkeste 

af alt.   

Da jeg forstod, at kun nuet 
eksisterer, så behøvede jeg ikke 

længere at arbejde med mig selv.

Uanset hvad du føler,  
så vil lykke,  
kærlighed og tryghed  
være en naturlig del af dig.

Du er smuk som du er!

Fortidens  
negative 

hændelser  
kan kun holdes  

i live i mine tanker.   
Tak, jeg forstår at 
jeg kan give slip. 

Det har intet med 
mig at gøre nu.

Du er lykke, 
du oplever livet 

indefra. 

Identitet er  
kun en tanke. 

Vi kan ikke styre vores tanker.  
Men vi kan selv bestemme hvorvidt vi vil  
lade vores tanker male vores liv.

Hav tillid til 
mig, jeg ved 
hvad jeg gør  
- Universet. 

Du skal nok flyde op  
til overfladen,  
når du giver slip. 

Det er ikke 
andre der får os 

til at føle, det 
er vores egne 

tanker,  
der skaber 

følelser.  

Jeg forstod at jeg har forsøgt at dække følelsen af 
utilstrækkelighed, med betinget kærlighed.

Følelser kommer 
og går. 

Vores tanker 
har ingen 
former.

Generthed, følsomhed, 
manglende selvtillid m.v.   

Er tanker, som vi er begyndt at tro på,  
som selvklæbende mærker.  

De har ingen kræfter lige nu og har intet  
med din sande identitet at gøre.

Vi er som dråber,  
i et med havet  
- Vi er et med alt.  

Nuet er kun det 
der er.

Der er altid noget 
der guider os.  

Hvis du er i tvivl, 
så lyt,  

svaret skal  
nok komme.  

Nu forstår jeg, at jeg ikke  
kan styre tanker, hvis jeg ikke 
gør noget, forsvinder de jo  
helt af sig selv.

Når jeg holder op med at kæmpe, 
kommer jeg op til overfladen og flyder.

Hvis du har hjemve, har 
følelsen af indespærrethed, 
ked af det, er stedet hvor du 
skal hen, inde i dig selv. 

Du har frihed.

Hvad hvis det du søger  
allerede er inde i dig?

Når en person 
glemmer, at det er 
selve kærligheden, 
så begynder 
mennesket at  
søge kærligheden.

Følelsen tomhed  
er en gave. 

Kroppen kan hele vores sår.  
Ligesom sindet kan hele vores indre 

smerter, hvis vi giver det ro. 

Hvis du er glad, hvis du er træt, hvis du er ked af det, 
eller andet - så har du lov til at være det.  

Alle følelser er gode.


