
UDTALELSER
OLE BLENKOV, Forstander for Højskolen for Bevidsthedsudvikling i Rørvig
“Vores erfaringer med undervisning i det daglige bekræfter til fulde
hvad de mange videnskabelige undersøgelser har påpeget: Indlæring sker langt nem-
mere når eleven er fuldt udhvilet og opmærksom. Den ekstraordinære dybe hvile som 
Transcendental Meditations-teknikken giver blot to gange tyve minutter daglig, gør en 
afgørende forskel.”

ASHLEY DEANS, Ph.D.
Skoleleder ved den prisbelønnede Maharishi-skole (500 elever) i Iowa i USA hvor 
elever og lærere udøver Transcendental Meditation
”Vores undervisning her på skolen er enestående i verden i dag fordi den - som for-
skningen viser – udfolder mere af hjernens potentiale; og det gør eleverne mere vågne 
og motiverede. Alle skoleledere burde komme på besøg og opleve vores skole. Vores 
elever opnår ikke bare uhørt succes i alle akademiske fag, sport og kreativ problem-
løsning, de er også helstøbte, ansvarsbevidste og omsorgsfulde personligheder, som 
naturligt bliver ledere inden for deres interessefelt.”

GEORGE H. RUTHERFORD, Ph.D.
Skoleleder gennem mere end 30 år i Washington D.C. og Maryland USA hvor han har 
introduceret flere hundrede elever og lærere til Transcendental Meditation
”Den måde som både offentlige og private skoler fungerer på i dag, gør at hele sko-
legangen er fyldt med stress, og stress fører til vold. Min erfaring her på skolen er, at 
når elever og lærere udøver Transcendental Meditation, mindskes stressniveauet, og 
det gør både læringen og undervisningen en hel del lettere. Transcendental Medita-
tion kan forbedre atmosfæren på alle skoler. Og det er noget der vil mindske den dybe 
stress, der fører til vold i skolen, og til vold og terrorisme i verden som helhed.”

CARMEN N’NAMDI
Skoleleder, Michigan, USA
”Vores personale lærte TM på grund af de positive virkninger på sind og krop som 
kommer med mindre stress. Vi har set at eleverne bliver dygtigere fagligt, fordi deres 
indlæringsevne forbedres. Og de bliver bedre til at forholde sig kritisk til tingene. 
Samtidig har de en varm og venlig adfærd – alt sammen på grund af den dybe hvile 
som kroppen får under meditationen. Vi glæder os til årene der kommer, hvor flere og 
flere skoler og arbejdspladser indser, at de ikke får meget udrettet, før de begynder at 
gøre noget effektivt ved stress.”

GITTY SLOT
Skoleleder ved en hollandsk skole der har TM på skemaet
”Som skoleleder ser jeg virkningerne af Transcendental Meditation hver dag. Elever-
ne er ivrige efter at lære og åbne over for al viden. De er glade og har en naturlig 
respekt for hinanden og for deres lærere.”

Lærer ved en skole i USA der har TM på skemaet
”Børnene suger viden til sig med stor iver. Det er meget fuldbyrdende for mig som lær-
er at opleve at det jeg underviser i, bliver modtaget så godt. Med hver lektion vokser 
de og bygger på den forrige lektion i deres forståelse. Deres spørgsmål er så dybe. De 
trækker viden ud af mig. Efter at have undervist dem, glæder jeg mig til næste gang.”

18-årig elev, USA
”Ved at komme til denne fantastiske skole har jeg fundet noget der rækker ud over 
skoleundervisning og sport: Jeg har fundet mig selv.”

Maharishi Mahesh Yogi

”I verden i dag, hvor 

livet er præget af 

frygt og usikkerhed, bør 

hvert eneste barn have 

ret til en skoletime hvor 

det kan dykke dybt ind 

i sig selv og erfare stil-

hed – lyksalighed - det 

enorme reservoir af 

energi og intelligens, der 

findes dybest i os alle.”

Maharishi Mahesh Yogi, 

grundlægger af 

Transcendental 

Meditation

Læs mere på de danske hjemmesider: www.TMnu.dk, www.rfh.dk og www.vediskefterskole.dk 
og på de udenlandske sider: www.maharishischool.com, www.maharishischooliowa.org, 

www.mum.edu, www.cbeprograms.org og www.adhd-tm.org


