
BIOFEEDBACK
FIND RO I LIVETS TRAVLHED



RAMT AF LIVETS TRAVLHED?

Mange af os lever livet i et rigtig højt tempo. Vi forsøger at komme på 
forkant ved at skrue op for effektiviteten eller løbe endnu hurtigere, men 
ofte forstærker det bare følelsen af at være under konstant tidspres. 
Hvis du har lyst til at gøre noget andet, så kan biofeedback være 
noget for dig. 

Her lærer du at lytte til og bruge din krops signaler til at få mere ro 
på. Helt konkret lærer du at påvirke dit hjerte til at slå roligt og rytmisk, 
hvilket er forbundet med et øget mentalt og følelsesmæssigt overskud. 
Det er i denne fysiologiske tilstand af flow og balance, at du har de 
bedste forudsætninger for at skabe de tiltrængte pusterum i hverdagen.



Biofeedback er en videnskablig baseret metode, hvor du lærer at 
bruge kroppen til at bringe dine følelser i ro. Sådan foregår det:

- Du får en sensor på øret, der måler din hjerterytme

- Du lærer at påvirke din hjerterytme, så den 
bliver rolig og rytmisk

- Ved at gøre din hjerterytme rolig og rytmisk 
hjælper du dine følelser og tanker til at 

falde til ro

- Det giver dig et bedre udgangspunkt 
for at navigere relevant i din hverdag

- Du kan følge effekten og udviklingen 
på en app på din telefon

HVORDAN FUNGERER BIOFEEDBACK?



ET PAR SMÅ ØVELSER

Indre ro
#1Træk vejret ind igennem din næse, mens du tæller til 5
#2 Pust ud igennem din næse, mens du tæller til 5
#3 Gentag nogle gange
#4 Forestil dig, at du trækker vejret ind og ud igennem dit hjerteområde, 
mens du forsøger at aktivere en følelse af indre ro
#5 Gentag så længe du har lyst 

Stilhed
#1 Træk vejret langsomt ind igennem din næse, mens du tæller til 5
#2 Hold vejret kort, mens du lytter til den stilhed, der opstår i pausen
#3 Pust langsomt ud igennem din næse, mens du tæller til 5
#4 Hold vejret kort, mens du lytter til den stilhed, der opstår i pausen
#5 Gentag så længe du har lyst 

Du kan via en sensor se effekten af øvelserne på din krop, samt bruge 
feedbacken til at se, om du er på rette vej. Men uanset om du måler 
på det eller ej, så vil øvelserne kunne bringe ro til din hjerterytme.  



MINE KLIENTER OM BRUGEN AF BIOFEEDBACK

”Det er i de små øjeblikke i løbet af dagen, at jeg 
mærker, at jeg er mere grounded, centreret og i ro”

”Biofeedback har kickstartet min proces mod en 
indre ro og kropslig balance. Gennem arbejdet 
med biofeedback har jeg opnået et stort mentalt 

overskud, både i stressede situationer på arbejdet og 
i ulvetimen hjemme med små børn”

”I starten undrede jeg mig over, hvordan jeg kunne 
vide, at det var den rigtige følelse. Men det sjove er, 

at da jeg mærkede det, var jeg slet ikke i tvivl”



Læs mere om biofeedback og de workshops, jeg afholder: 
annestaerk.dk/biofeedback

Find mig på Facebook og Instagram: 
Psykolog Anne Stærk Dickenson

Du er også velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre mere:
mail@annestaerk.dk eller telefon 51 34 66 64


