
Invitation 

Vi åbner den 1. juni i år, Danmarks første QuietZone® og tilhørende QuietSpace® i 
Læderstræde 13. Midt I indre Københavns pulserende gader, der dagligt betrædes af et 
stigende antal hastige Københavnere, hurtige bilister, cyklister, erhvervsfolk og turister!  

Det gør vi selvfølgelig MEGET bevidst! 

”Stilheden er evighedens svar til farten”  
Asger Baunsbak-Jensen 

“Stillerummet” bliver det første i det offentlige rum, hvor du kan ”drop into silence” lige fra 
gadeniveau. Vi kombinerer træningsformer der styrker sindsbalancer og øger den Mentale 

Sundhed. Dette bl.a via Stilhedsoplevelser og ved øvelser og praksisformer hentet fra 
Mindfulness, yoga, Qi-gong og Naturmeditationer. Endvidere anvendes ‘lyd-stimulation’ bl.a. 

ved specifikt komponeret lydsekvenser/musik af lokale musikere.  

QuietZone® er en modvægt og et modsvar til farten. En slags modgift mod farten. 

KOM OG VÆR MED TIL AT FEJRE ÅBNINGEN MED OS! 

Vi holder åbent hus mellem kl. 10.00 og 20.00 og der vil være mulighed for at opleve 
at være og meditere i QuietSpace 

Kl. 11.00, 14.00 og 17.00 vil der være guidet meditation v/Allan Ulrich Thomsen 

Vi håber at se dig - Af hjertet tak for din tid 
Maria og Allan 

Kort om QuietZone.dk 
QuietZone.dk® introducerer med sit helt unikke koncept, hermed en let og effektiv måde at holde ‘bevidste pauser og gearskifte’ i 
hverdagen. Et dagligt besøg i en QuietZone® er forebyggende mental fitness, der øger sindsbalancen og skaber overblik og klarhed i en 
hurtig verden. Med QuietZone® vil vi således skabe rammen om dine daglige bevidste pauser. 

Hvad er en QuietZone® og et QuietSpace®?  
En QuietZone® er et stilleområde - en zone i gadebilledet eller på arbejdspladsen hvor vi bliver 
mindet om at stoppe op, blive nærværende og sætte os selv og vores gøremål lidt på pause. Et 
QuietSpace® er et fysisk (cent)rum i QuietZonen, der er helt unikt med sin æstetiske 
udformning, bl.a.med inspiration fra den japanske kultur. 
QuietSpace® inviterer med sin indretning til stilhed, sindsro, fokus, nærvær, mere væren og 
mindre gøren, Her kan du skifte mentalt gear og “drop into silence” for en stund. 

Hvorfor benytte QuietZones?  
Den nye sundhedsrapport viser som nævnt alvoren med al tydelighed. 630.000 danskere ’har 
ondt i livet’ og lider af ’dårligt mentalt helbred’. Vores mentale sundhed er alvorlig truet, og 
tendensen vokser. Samtidig peger ny forskning i EU på, at larm og støj er livstruende, ja faktisk at 
det dræber flere og flere og er en alvorlig kilde til stress og mindre mental og psykisk sundhed. Der er med andre ord akut behov for at vi 
passer endnu bedre på os selv. Gennem stilhedsoplevelser vil vi medvirke til dette. 

Som den første QuietZone.dk® i Danmark vil vi således skabe det sted i København, hvor du kan droppe ind efter arbejde eller behov, når 
du har brug for et bevidst gearskift midt på dagen.  
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