


Træningsværktøjer
Udnyt din hjernescanners fulde 
potentiale med nøje udvalgte 
træningsværktøjer



Hjernetræning 
med  NEO spider
Med edderkoppen kan du træne din 
koncentration. Når du koncentrerer dig, 
bevæger edderkoppen sig. Følg 
instruktionerne på næste side og træn din 
koncentration. 



Har du ikke edderkoppen eller 
hjernescanneren endnu? Følg dette link og 
køb en pakkeløsning: https://curvex.dk/
product/pakkelosning/





Instruktioner

Tænd for den lille sorte knap på edderkoppen, indtil du ser rødt 
og blåt lys tænde. Tænd for hjernescanneren (tryk 2 sekunder 
på knappen, indtil du mærker en vibration).



Det blå lys forbliver tændt, efter at edderkoppen er knyttet til 
hjernescanneren.



Hvis edderkoppen går uden anstrengelse, bør du træne RO.



Hvis edderkoppen ikke går, bør du træne FOKUS.



Øve dig i at flytte edderkoppen mindst 15-20 cm.




Øvelser til at træne RO
 Tag 5 lange, dybe vejrtrækninger gennem din næse, og ånd ud gennem 

munden
 Placer begge fødder fladt på gulvet. Vrik med tæerne. Krøl og spred tæerne 

ud flere gange. Brug et øjeblik på at mærke fornemmelserne i dine fødder
 Stamp fødderne i jorden flere gange. Vær opmærksom på fornemmelserne 

i dine fødder og ben, når du kommer i kontakt med jorden
 Knyt dine hænder til knytnæver, og slip derefter spændingen. Gentag dette 

10 gange
 Pres håndfladerne sammen og hold dem samlet i 15 sekunder. Vær 

opmærksom på følelsen af spænding i dine hænder og arme
 Gnid dine håndflader hurtigt sammen. Bemærk lyd og følelsen af varme
 Ræk hænderne over hovedet, som om du prøver at nå himlen. Stræk sådan 

i 5 sekunder. Bring dine arme ned langs kroppen og lad dem slappe
 Tag 5 dybe vejrtrækninger mere og mærk følelsen af ro i din krop.




Øvelser til at træne FOKUS
 Navngiv alle de objekter, du ser
 Beskriv trinene i at udføre en aktivitet, du ved, hvordan du gør godt. For 

eksempel, hvordan man sparker til en fodbold, laver dit yndlingsmåltid eller 
binder en knude

 Tæl baglæns fra 100 ved at trække 7 fra
 Tag en genstand op og beskriv den i detaljer. Beskriv dens farve, overflade, 

størrelse, vægt, duft og andre kvaliteter, du bemærker
 Stav dit fulde navn og navnene på tre andre personer baglæns
 Navngiv alle dine familiemedlemmer, deres alder og en af deres 

yndlingsaktiviteter
 Læs noget baglæns, bogstav for bogstav. Øv dig i mindst et par minutter
 Tænk på en genstand og "tegn" den i dit sind eller i luften med din finger. 

Prøv at tegne dit hjem, et køretøj eller et dyr.




Ekstra øvelser
Brug meditationer i CURVEX-appen



Brug åndedrætsøvelser i CURVEX-appen





Åndedrætsøvelser



Åndedrætsøvelser

(Resonant Frequency Breathing)

 Sæt dig først i en behagelig stilling i et afslappet 
rum

 Åbn CURVEX-mobilappen, og tænd for 
hjernescanneren (tryk 2 sekunder på knappen, 
indtil der mærkes en vibration)

 Klik på det midterste ikon i den nederste fan
 Klik på fanen "Start vejrtrækningsøvelse" i lilla 

nederst og følg instruktionerne.




5. Fokuser på at tælle din vejrtrækning. Fokuser ikke på dit 
åndedræt, men kun på at tælle, mens du ånder ind og ud.



6. Prøv ikke at tvinge ind- eller udåndingen igennem. Følge 
din naturlige vejrtrækningsrytme og slap af i kroppen, mens 
du trækker vejret ind og ud.



7. Øv dig i at trække vejret ned i din mave, når du trækker 
vejret ind, så den udvider sig helt. Mens du puster ud, så 
prøv at tømme så meget luft som muligt uden at tvinge dig 
selv.



8. Når du bliver "frustreret", så fortsætter du - for det er et 
tegn på, at din hjerne er begyndt at omkoble gamle 
mønstre og veje.



Grounding øvelser



Alfabet øvelse
 Sæt dig i en behagelig stilling i et afslappet rum. Tag 

derefter to 5 sekunder lange, dybe ind- og udåndinger, 
ind gennem næsen, og ud gennem munden

 Følg venligst instruktionerne for de givne øvelser, trin for 
trin, og tag dig god tid i hvert trin

 Brug gerne en bog til at gemme og dele detaljerne om 
dine fremskridt

 Vælg et bogstav i alfabetet, og prøv virkelig at fokusere 
på at huske et objekt der begynder med det bogstav

 For hvert objekt skal du sørge for at visualisere det 
objekt, før du går til et nyt objekt eller et nyt bogstav.




5-4-3-2-1  - indledning 
 Sæt dig i en behagelig stilling i et afslappet rum. Tag 

derefter to 5 sekunder lange, dybe ind- og udåndinger, 
ind gennem næsen, og ud gennem munden

 Følg venligst instruktionerne for de givne øvelse, trin for 
trin, og tag dig god tid i hvert trin

 Brug gerne en bog til at gemme og dele detaljerne om 
dine fremskridt

 Gå efter at lægge mærke til små detaljer, du normalt 
ikke vil lægge mærke til. Eksempelvis fjerne lyde, eller 
følelsen af et objekt. 




5-4-3-2-1  - Øvelse 
Hvilke 5 ting ser du? Se efter små detaljer som eksempelvis 
mønstret i loftet, måden lyset spejler sig i en overfalde eller 
en genstand du ikke har lagt mærke til før.



Hvilke 4 ting kan du føle? Mærk hvordan tøjet føles på din 
krop, hvordan solen føles på din hud eller følelsen af stolen 
du sidder på. Tag eventuelt en tilfældig genstand og 
undersøg hvordan den føles.



Hvilke 3 ting kan du høre? Læg specielt mærke lyde du 
normalt tuner ud. Eksempelvis et klikkende ur, traffik eller 
blæsen i træerne



Hvilke 2 ting kan du dufte? Læg mærke til dufte omkring 
dig. Eksempelvis duften af nyslået gras eller et duftlys.



Hvilken ting kan du smage? Sørg for at have tyggegummi, 
slik eller anden snack med dig i dette trin. Vælg en snack og 
læg nøje mærke til de forskellige smage.





Mandala farvelægning



Mandala tegninger
Mandala tegninger hjælper dig med at fokusere og stresse 
af.



Vælg én af de 10 mandala-skabeloner, og sæt dig i en 
behagelig stilling, i et afslappet rum. tag to 5 sekunder 
lange dybe vejrtrækninger gennem næsen og slip vejret



Prøv at vælge maksimalt 3 farver pr. mandala

Prøv at bevare symmetrien, mens du farvelægger



Bliv ved med at fokuser på hver strøg, du laver, og fokuser 
på, hvordan du fylder hvert mønster op med en farve. Hver 
gang du føler dig distraheret, skal du vende tilbage til at 
tælle strøgene med farvepennen.



Husk mest af alt at have det sjovt med det :)
























Remember to 

Thanks for your Attention!


