
Kære dig…

Du modtager denne række af gode råd til, at sætte gode rammer op omkring din søvn.  
Rammer der skal være med til at støtte og hjælpe dig frem mod målet.  
 
Målet om at stress ALDRIG mere skal fylde i dit sind.

Søvnen hjælper dit parasympatiske nervesystem med at regenerere. 

YES… det der parasympatiske nervesystem der er SÅ vigtigt for den process du er i gang med. 

Det med at dit sympatiske nervesystem har været på arbejde i alt for lang tid, og der ikke har ladet 
det parasympatiske nervesystem kommet på banen.

For det er det sympatiske nervesystem der har været på banen mens stressen har raset i kroppen. 

Nu er det til gengæld på tide at dit parasympatiske nervesystem kommer til.  
For det parasympatiske nervesystems vigtigste opgaver er at:

- Lade batterierne op.
- Skabe restitution.
- Skabe plads til fordøjelsen.
 
Derfor får du her en opskrift på “søvnkuren” lidt i tråd med netflix kuren, som du er blevet 
introduceret for på det her tidspunkt. 

De to “kure” skal støtte hinanden. 

Netflix kuren er for, at distrahere tankerne og dermed en aktivering, af det PARAsympatiske 
nervesystem.  

Søvnkuren er for, at støtte op om og ekspandere den tid, dit parasympatiske nervesystem er på 
banen.

 



SØVNKUREN

Gå i seng samme tid hver dag.  
Også i weekenden. Det skaber tryghed, ro og genkendelighed i dit sind. Det gør at hjernens 
neuroplastiske evner begynder at hjælpe dig helt automatisk. 

Brug kun din seng til sex og søvn.  
Fjernsyn, facebook og andre elektroniske genstande bør undgås.

Ca. 60 minutter før senge tid. 
Nu skal du slukke alt elektrisk lys og tænde stearin lys.  
Det hjælper din hjerne med at starte produktionen af søvn hormoner. 
Stop med at drikke alkohol, kaffe, sodavand, the på dette tidspunkt og meget gerne før.  
Hvis ikke du har taget din daglige dosis magnesium i dag, så gør det nu. 

Ca. 30 minutter før sengetid. 
Nu skal du lufte ud i soveværelset, så det er køligt når du skal i seng. Du skal selvfølgelig sørge 
for at soveværelset er så mørkt som muligt. 

Ca. 20 minutter før sengetid. 
Nu skal du gå ud og tage et dejligt varmt bad.  
Lad badeværelset være lyst op af et stearin lys, så du igen undgår påvirkning af elektrisk lys. 
Sørg for at få varmen. 
Vask dine hænder og fødder i epsomsalt. Hvis du har et badekar og tager karbad, så kom epsom 
salten i vandet. 
Smør kroppen ind i en god creme. 
Smør albuer og knæ led ind i magnesium creme. 

Sluk alle stearin lys. 

Gå nu i seng.  
Hvis du er et sted hvor der er mange tanker, så kan du med fordel høre en smule beroligende 
musik. Eller en guidet bodyscan.  
Men mest optimalt er det at du går fra badet og ind i sengen, lukke øjnene og lade søvnen 
komme. 

Hvis du oplever at vågne op og “være frisk” Så stå op af sengen.  
Blive ikke liggende, for at vende og dreje dig. Det bliver du bare mere frustreret af. 
Når du har været oppe lidt og kan mærke trætheden igen… Så tag det bedste fra rutinen… 
 
- Luft ud i soveværelset 
- Få varmen, enten i badet eller under et tæppe  
- Tilbage i sengen og godnat.

Rigtig god fornøjelse med søvnkuren. 
 
Husk at det de første gange måske ikke er så nemt. Men som alt andet lige nu, skal din krop lige 
vænne sig til det og lære hvad det er du gerne vil have den til. 
 
 
 
Mange varme hilsner 
 
Kenneth


