Introvertes guide til
meningsfuld alenetid

Introverte er ubesejrede
indendørsmestre i meningsfuld
alenetid

derfor har vi i fællesskab lavet en
guide med tips og tricks til
hyggelig, effektiv, meningsfuld
indetid og alenetid.
Både til introverte og ekstroverte.
God fornøjelse!
kærlig hilsen
camilla lærke lærkesen
bevidst introvert
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"Jeg hækler, når jeg holder fri. Lytter
til radio, podcasts og bøger. Nusler
rundt og er bare mig selv."
"Jeg doodler og hører lydbøger, se
r

serier, løser x-ord."

"Jeg bliver tit lidt rastløs hvis jeg bare
sidder musestille hele dagen: Så at få lidt
rengøring fra hånden, bage en
kage/noget brød eller lægge
puslespil/brodere er også et must i min
hverdag."

Meld dig ind i bogklubben
det er ikke helt uden grund, at introverte altid
beskrives som bogorme. vi er mange der elsker bøger!
”Den bedste
gave jeg ha
r givet
mig selv, er
et Mofibo-a
bonnement
”

Gå på opdagelse i bogreolen - der er helt
sikkert bøger, du ikke har fået læst endnu
- eller kan genlæse.
Lyt til lydbøger på fx Mofibo, Saxo, Nextory og
og audible
Lån e-bøger og lydbøger på e-reolen
Prøv Blinkist, en app, hvor du kan høre eller
læse, hvad der svarer til 15 minutter af hver
bog.
"Lydbøg
er og pu
slespil e
for mig
r guld v
"
ærd

få gjort hovedrent
introverte spilder ikke tiden. mens tiden skal fordrives
indendørs, tager bidragyderne fat og rydder op og ud.
ekstra rengøring! Alt det, man ellers aldrig
har tid til (fx ovn, køleskab, loftrum!)
renoveringsprojekter - male vægge,
køkkenlåger, paneler, sætte lamper op
Tag billeder af dine smykker i tilfælde af
indbrud
skab gode systemer derhjemme, Konmari-style
skab gode digitale systemer - tøm indbakken,
sorter mails, lav undermapper på skrivebordet
Ryd op på telefonen - slet gamle billeder og
apps, du ikke bruger længere og opdater koder
”Rydder o
p i alt de
t bras ma
har saml
n (jeg)
et og lave
r
en instamed pæn
shop
t genbru
gstøj”

lær nye skills
brug tiden på at blive klogere med onlinekurser

Masterclass. en abonnementstjeneste, hvor du
får adgang til onlinekurser med kendisser som
gordon ramsay, anna wintour og timbaland
på coursera.org, skillshare.com og
creativelive.com finder du gratis onlinekurser
Rigtig mange fagforeninger har onlinekurser
Google er din ven - søg og du skal finde - viden.
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emmetid!
! Jeg er fx
onlinefor
med i
løbet At ly
k
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s med He
Soulaima
nrik Lesly
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e og
D
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r
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r en grati
gruppen
s udgave
på Faceb
ook med
af
gode reds
kaber.

meningsfuld alenetid - udendørs
frisk luft går aldrig af mode!
gør haven forårsklar
gå lange ture i naturen - med eller uden lydbog
eller podcast i ørerne
giv skuret en overhaling
kaffe to go og walk'n'talk er lykken - det kan
også gøres på telefon med et headset i ørerne
tilbyd at gå en tur med naboens hund
Tag børnene med i skoven og gå på jagt efter
sæsonens planter
"Jeg forsp
irer frø og
planlægg
er haven.
"

serietid på speed
indetid = serietid. og der er masser at gå i gang med.
"Jeg har et par serier, som altid kan genses:
Matador, Badehotellet, Gossip Girl."

Ny sæson af Westworld fra 16. marts på HBO
Anbefalinger
L'amica Geniale (HBO)
stranger things (netflix)
Chernobyl (HBO)
Mad Men (Netflix)
The Handmaid's tale (HBO)
Outsider (Netflix)
The Wire (HBO)
Mad men (netflix)
Tiny House Nation (Netflix)
Big Little Lies (HBO)
Parks and Recreation (HBO)
bones (viaplay)
"Og hvis man b
are søger bagg
rundsstøj, kan
standup comed
y også varmt an
befales - så
får man gerne
et godt grin me
d på vejen!"

gang i grovkøkkenet
indendørstid kan med fordel bruges i køkkenet. udforsk
nye opskrifter, eller fyld fryseren med nem mad
giv dig i kast med de svære opskrifter
bag lækre kager, der kan fryses ned, så der er
noget til gæster i fremtiden
hør podcast, drik vin og hyg med madlavning
lav store portioner og portionsanret nem mad
i fryseren til travlere tider
ryd op i skabene og få spist det, du har stående
læs kogebøger og hent ny inspiration

"Jeg holde
r af at ba
ge og lave
jeg tid til
mad, så n
at prøve d
u har
e
opskrifter
længere t
, som tag
id, imens
er lidt
jeg lytter
til podcas
ts."

velgørenhed
mere meningsfuldt bliver det vist ikke.
"Jeg hækler bamser til diverse trøstebamsesider. Det gør tiden meningsfuld for mig. 😊
‘Lommevenner’, ‘Trøstebamser’ og ‘Trøstedyr’."

lav håndarbejde til velgørenhed
ryd op i gemmerne, og doner til
genbrugsbutikker
lav upcycling, hvor du giver gamle ting nyt liv
virtual volunteering - digitalt frivilligt
arbejde på computer og smartphone

motion og bevægelse
hold kroppen ved lige i en indendørstid
find yogamåtten frem - find evt. en
instruktionsvideo på youtube
gå lange ture i naturen - med eller uden lydbog
eller podcast i ørerne
træn dig op til en ny distance med et
løbeprogram
løb eller gå orienteringsløb med qr-koder
tilbyd at gå en tur med naboens hund
lav meditation og træn din vejrtrækning, så
den kommer ned i maven

sammen - hver for sig
Introverte er ikke asociale. Vi er bare selektivt sociale.
minde-tegn-og-gæt på skype: man mindes en
oplevelse, man har haft sammen, så tegner man
detn, og så skla den anden gætte det.
se film sammen i telefonen: sid hver for sig,
start film samtidig - chat eller snak undervejs.
gå en lang tur sammen - i telefonen
nyd hjemmetid med bløde, varme kæledyr, som
er alene hjemme til daglig.
Skriv breve eller lange mails - brevskrivning er
en tabt kunstart.
Opsøg online fællesskaber, og deltag i
debatter og videndeling.
"Personligt har jeg mange bekendtskaber, som jeg blot
chatter med hist og her. Som regel i forbindelse med
noget skriftlig rollespil, som er min helt store hobby. Så
hvis man er bange for at føle sig alene, kan man jo
opsøge fællesskaber på nettet."

egenomsorg og selvudvikling
brug tiden til at gøre noget godt for dig selv
”Hvis man har et badekar, så kan det anbefales at tage
et glas vin med derind og sætte noget dejlig musik på,
superhyggeligt.”
"Jeg giver mit hår en hårkur og mit ansigt en
ansigtsmaske, det er jo altid dejligt :)"
"Hjemmetid er uden tvivl min yndlings tid😀
Anbefaler at man ser gode serier, drikker kaffe og
kigger ud af vinduet, mens tankerne flyder.
Det er skønt!"
"Jeg kan få tidspunkter hvor jeg føler mig særligt
inspireret. I de øjeblikke kan det være rart for mig at
skrive mine tanker ned og overveje både ting omkring
mig selv, og mit liv. Jeg elsker at tænke over, hvem jeg
er - og hvem jeg gerne vil være. Eller at overveje et
problem jeg har, og hvilke løsninger der kan være til
det. Det hjælper tit at give sig godt tid til at tænke over
den slags. Men måske det er lige filosofiske nok for de
fleste 😄"
"Jeg skriver Glædesdagbog. Det er så skønt!! Et år læste
jeg måske ti år tilbage ❤ Det sker tit, at jeg har glemt
noget, selv når jeg bare læser måske en måned
tilbage. "

det kreative hjørne
Der er mange seje kreaprojekter derude, kan jeg høre!
Lær dig selv at tegne. det er et langtidsprojekt,
for de fleste.
Tegne/male - giv dig selv en ny opgave!
Male sjove/fantasifulde smileys på sten.
skrive bøger
strikke og hækle
Lære et nyt sprog på duolingo
Få inspiration til nye evner med onlinekurser

"Øver mig i grafi
sk facilitering og
sketchnotes. De
masser af inspir
r er
ation på Pintere
st og youtube. M
skal ikke kunne
an
tegne for at kom
me igang."

podcast
selvfølgelig skal vi også have podcastanbefalinger.

Anbefalinger
curlingklubben
Mads og monopolet
Rejsen til det røde hus
Bevidst introvert (tak for anbefalingen ;) )
Mørkeland
Gudindelogen
Mindcast
kærlighedens labyrint
serial
hjernen på overarbejde
tændt
Enneagrammet next level

"Jeg hækler, nå
r jeg holder fri.
Lytter til radio,
podcasts og bø
ger. Nusler run
dt og er bare
mig selv."

