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MINDFULNESS
Å leve med Mindfulness betyr å være tilstede og leve i nåtid.
Få mennesker lever i nåtid. Men det handler ikke om å være
perfekt. Det handler om å strekke seg og bli litt bedre hver dag.
IKKE BLI DRATT MED
Jo mere vi kan observere tankene som vandrer til i morgen, neste
uke, julaften, nyttårsforsetter, neste sommerferie, vekk fra denne
verden og inn i en annen, jo mere kan vi komme tilbake til
Mindfulness - til PRESENS - til NÅTID.
På engelsk heter gave - PRESENT; et ord som kommer fra
Presens - å være tilstede HER & NÅ. På norsk bruker vi tidsformen
PRESENS – som en måte å utrykke en handling som skjer i nåtid.
Presens og Present har samme opphavet – og da kom vi tilbake
til Mindfulness igjen.
ALT ER ENERGI
Å løpe rundt med pulsen i hundre, raske med seg noen gaver i
siste liten for å få det unnagjort har lite med GAVER - PRESENTS PRESENS å gjøre. Hva vi legger av personlig energi i gavene
speiler hva mottakeren får ut av dem.
GJØR DET ANNERLEDES I ÅR
Hvorfor ikke sette deg i en tilstand av mindfulness i sinnet når du
gjør juleshoppingen? Mindfulness betyr oppmerksomst nærvær.
PRESENT - PRESENS.

FENG SHUI
HVA ER FENG SHUI?
Feng shui er den urgamle kinesiske kunstarten å skape hjem og
omgivelser som støtter oss i alle aspektene av livet. Feng shui
handler om å leve i samhandling med naturens rytme og puls.
Alt har sin tid. Det er en tid for å blomstre. Det er en tid for å visne.
Det er en tid for å dø.
Å FØLGE NATURENS SYKLUSER
Mange har problemer med å følge naturens sykluser i livet og i
hjemmet. Jeg vet ikke hvor mange hjem jeg har vært i hvor det
ligger stablet på loft og i kjeller gaver som aldri har vært brukt
men som beholdes fordi «jeg kan jo ikke kvitte meg med den som
jeg fikk av tante Klara for ørten år siden, tenk hvis hun kommer på
besøk en dag.»
GAVER SOM LØFTER SANSENE
Gi gaver som ikke fyller opp hjemmet med «ting» som vi egentlig
ikke bryr oss om eller har plass til. Gi gaver som løfter sansene.
Denne lille boken gir deg noen enkle tips til julegaver enten du
setter deg ned i god tid og planlegger eller handler i siste liten.
TID TIL STILLHET OG REFLEKSJON
Nyt denne vakre førjulstiden. I feng shui sier vi at det er en årets
yintid. Det er mørkt og kaldt og energien trekker seg innover. Bruk
naturens syklus til å sette av tid til ditt indre liv. Til stillhet,
refleksjon og ettertanke.

JULE STRESS
Når vi stresser går kroppen i beredskap og øker flyten av
hormonene adrenalin og kortisol i blodet. Det gjør at pulsen øker
og vi forbereder oss på potensielle farer.
VI STRESSER NÅR VI MISTER OVERSIKTEN
Stess henger sammen med kaos. Kaos av tanker. Kaos av følelser.
Den enkleste måten å unngå stress er ha oversikt. Planlegg
julegavene.
SKRIV LISTER OG SLIPP STRESSET
Som vedlegg til denne boken ligger det en liste du kan bruke.
Skriv den ut.Ta deg en kopp te. Trekk pusten dypr tre ganger og
planlegg julegavene dine i fred og ro før du går ut.
DET ER EN JUNGEL DER UTE
Alle kjemper om oppmerksomheten din. Men hvis du gjør en ting
av gangen og bare den ene tingen kan det ikke bli stress. Det
betyr at hvis du legger litt mer tid i å planlegge. Skriver en liste.
Vet hvor du skal gå og hva du skal ha unngår du stress.
LA PUSTEN HJELPE DEG
Er det kaos rundt deg? Fokuser på puster og pust dypere.
Observer hva som skjer rundt deg. Ikke bli dratt inn i andres stress.
La pusten roe deg mellom juleavslutninger, julemiddager,
juleluncher, julerengjøringer & julebakebakst. Du kan ikke stresse
og puste dypt samtidig. Det er umulig. Jo mer vi stresser jo
mer overfladisk blir pusten.

FRISTELSER
Ofte blir vi fristet til å shoppe det vi personlig liker. Glem din egen
smak. Fokuser på motakeren. Tenk hvilke følelser du vil gi bort.
Det er jo ikke tingen i seg selv som gjør noe med oss, det er hvilke
følelser den får frem.
HVA ER GAVER?
Gaver er så mye mer enn ting. De fleste har mer enn nok ting. Jeg
har et online ryddekurs som hundrevis av mennesker tar gjennom
året. Jeg har en gratis rydde-guide jeg gir ut på nettet. En guide
jeg har delt ut til flere tusen mennesker i alle aldre.
ALT HANDLER OM FØLELSER
Alt handler om følelser. Det er følelser som styrer oss bevisst eller
ubevisst. Bli bevisst hvilke følelser du vil gi bort. Tenk annerledes
dette året. Husk at de fleste TRENGER IKKE FLERE TING.
TILSTAND
Når du skal ut og handle - sett deg i en positiv tilstand. Det er
hyggelig med jul. Gaver gir vi til hverandre for å glede. Gi fra
hjertet. Kjenn at du er tilstede.
Kommer du inn i køer og kaos - trekk pusten dypt, observer hva
som skjer rundt deg. Ikke la deg bli dratt med i andres kaos.
Det er hemmeligheten.

"Less is the new more"

JULE GAVER
Jeg spurte en gruppe kvinner hvilken julegave som hadde gjort
dypest inntrykk. Svarene var mange. Alle refererte til gaverlagt
eller kjøpt med hjertet. Det var ingen som nevnte dyre
diamantringer.
GI GAVER FRA HJERTET
En kvinne hadde fått et fotoalbum med helt unike bildet fra en
spesiell tur. Albumet var blitt gammelt og fillete, det hadde vært
med på mange flyttelass og var en av de tingene hun eide som
hun ville tatt med seg ut hvis det brant og hun hadde dårlig tid.
En annen svarte at hun hadde fått et ullteppe, med en Enhjørning.
Den hadde hun hatt med seg på sine reiser rundt omkring i
verden og var nesten blitt en del av henne. Hvordan finner vi slike
gaver?
DET VI ALLE DRØMMER OM
De fleste av oss har et dypt og inderlig ønske om å gjøre en
forskjell i verden. Å bety noe for noen. Det vi må huske på er at det
er ikke tingen i seg selv som er viktig. Det er hva slags følelser den
får frem.
Neste sidene ligger det gaveforslag som trigger sansene.
Bruk litt tid, kjenner godt etter og prøv å "koble deg på"
motakeren av gaven, så finner du gaven som rører ved kropp og
sjel. Det er å bruke intuisjonen aktivt. Vi er alle superintuitive, men
mange trenger å øve seg på å komme i kontakt med intuisjonen.

REN VELVÆRE
Velvære er alltid en høydare. Til 50 års dagen min fikk jeg et gavekort til et
Spa i Oslo jeg ikke hadde hørt om, En gjemt oase fylt med østlig mystikk.
Det er den gaven jeg husker best + at en god venn kom helt fra USA for å
feire meg. I stressede hverdagen er det mange som glemmer seg selv. Et
gavekort til selvpleie er den perfekte gaven.

1. Massage er balsam for kropp og sjel.
2. Manikyr, litt luksus til hun som har alt.
3. Hudpleie innbyr til ren velvære.
4. Fotpleie, føttene våre trenger omsorg og kjærlighet.
5. En tur på Spa eller i et basseng. Du trenger ikke å reise vekk,
De fleste hoteller har fasiliteter som du kan betale for å bruke.
6. Velværeprodukter. Luksus på flaske.

LYTT OG SE
Musikk er alltid fint å få. Konserter kan være en unik opplevelse. Har du en
venninne som klager over at hun aldri kommer seg på kino - kjøp to billett
og bli med. Sett av tid til å diskutere filmen etterpå. Det er ikke ting vi
savner, det er gode, dype opplevelser, samvær og nærhet.

1. Kino er alltid populært. Sett av tid til et kafebesøk etterpå.
2. Konsertbesøk. kan settte dype spor. Klassisk eller pop.
3. Musikk, Cd-tiden er forbi men du kan kjøre gavekort.
4. Overask med en teaterbillett, en opplevelse for sjelen.
5. Ballett eller opera. Gi innpass til en magisk verden.
6. Gi en sangtime til hun som elsker å synge.

LUKTER
Selv den svakeste duft kan sette i gang din indre film og hente frem de
skarpeste bilder fra barndommen, ferieturen eller det stedet du alltid går
forbi på vei til jobben. Koblingen mellom lukt og minner er velkjent. Du kan gi
lukt i mange varienater. Duft er den perfekte gaven. Lukt til hjemmet. Lukt til
kroppen. Lukt kan rense. Duft setter oss i stemning. Lukt er velvære.

1. Røkelse - trigger sansene, pass på å kjøpe rett duft.
2. Salvie - brukes til å rense luften.
3. Duftlys - ta med på reiser eller bruk det i hjemmet.
4. Godlukt til kroppen - sniktitt i badeskapet
og kjøp noe i samme serien som hun har.
5. Etetiske oljer - les på nettet om aromateriapi.
6. Parfyme

SMAKER
Lage noe selv eller kjøp en nytelse. Server hjemmelaget mat eller be med ut på
restaurant. Av alle overaskelses middagene jeg ha vært på er det en som skiller
seg ut. Vinterpicknick i skogen. En venn hadde dekket på med hvite duker, fint
service og kandelabre. Skinnfeller å sitte på og lekker gryterett på termos, Vi
trodde vi skulle på skogstur og kom til en lysning i skogen hvor “bordet” var
dekket. Det er 35 år siden og jeg husker det som om det var i går. Hjerte-minne.
1. Oljer - gode kvalitersoljer, oliven, kokkos, trøffel
2. Kvalitets-te - gå i spesialbutikken.
3. Sjokolade - lekker sensuell munnfull.
4. Restautantbesøk - gå utenfor allfarvei.
5. Vinterpicnic - varme klær og magisk stemning.
6. Hjemmelaget middag - your or my place?

TIL ANDRE
EN HUSTAVLE
"Det er en lykke i livet, som ikke vendes til lede:
Det at du gleder en annen det er den eneste glede.."
Arnulf Øverland
Har du lyst til å gi en annerledes julegave kan en idealistisk julegave være
tingen. Du shopper - overskuddet går til veledige formål. Eller du kan kjøpe
rent vann, en geit, eller en symaskin til en som kan trenge en ny start.

1. Gaver som forandrer verden - Kirkens Nødhjep.
2. Bring children from streets - gi til et barnehjem.
3. Gi med hjertet - Røde Kors.
4. The Hunger site - du shopper, og bestemmer hvilket
formål overskuddet skal gå til.
5. Leger uten grenser.
6. Noah - for dyrs rettigheter.

LINKER
Inspirasjonskilder & nettbutikker
REN VELVÆRE:
www.blivakker.no, www.kicks.no, www.parfymeri.no,
www.alternativ.no.

LYTT & SE
www.spotify.com, http://www.apple.com/itunes/music/
www.kino.no

LUKTER
www.altshop.no/eteriske-oljer, www.pachamama.no

SMAKER
www.okosjikolade.no, http://shop.friendsfairtrade.no/
www.sanabona.no, http://www.smakogbehag.no/

TIL ANDRE
https://www.kirkensnodhjelp.no/, http://www.bringchildren.com
https://www.rodekors.no/, http://thehungersite.greatergood.com
www.legerutengrenser.no/, www.dyrsrettigheter.no

SIDER
BLOGG
www.ninawolther.no
ONLINEKURSER
www.ryddighjem.no/bli-med
www.kinesiskastrologi.no
www.fengshuiliving.no
www.hagefengshui.no

