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Det kan forekomme både fremmed og ulækkert at skylle sin tarm igennem med adskillige
liter saltvand, som det er tilfældet i denne praksis. Men tænk lige over, hvor meget
gammelt skidt, der sikkert er ophobet i dine tarme? Dét er da ulækkert!
Denne artikel fører dig igennem hvorfor og hvordan en tarmskylning gennemføres.
Temaerne er:
1. Tarmskylning er sund fornuft
2. Sådan gennemføres en tarmskylning
3. En ind-i-kroppen-oplevelse med tarmskylning

Model: Kathrine Kold
Billeder: Time2be

2

1. TARMSKYLNING ER SUND
FORNUFT
Der findes forskellige typer tarmskylning. De kan
groft opdeles i ’nedefra og op’ og ’oppefra og ned’.
Et eksempel på førstnævnte, men som jeg ingen
personlig erfaring har med, er såkaldt ’colon hydro
terapi’. Det er blevet særdeles udbredt over det
meste af verden, i Danmark udført af
ColonKlinikken, hvor uddannede sygeplejersker i
samarbejde med læger gennemfører
behandlingen (www.colonklinkken.dk). Hvis man
synes, at en tarmskylning ’oppefra og ned’ virker
for uoverkommelig, kan det være
hensigtsmæssigt at prøve nedefra først.
På netdoktor skrives der om tarmskylning (skrevet
af Dennis Raahave, overlæge, dr.med.,
speciallæge i kirurgi og mave-tarmsygdomme), at
det kan laves henholdsvis ’ovenfra’ eller ’nedefra’,
og på spørgsmålet hvorfor, skrives der, at
tarmskylning kan afhjælpe symptomer som:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

langsom tarmfunktion og træg mave
oppustethed og udspiling af maven
smerter og kvalme
sure opstød
dårlig ånde
almen utilpashed
besværlig afføring ildelugtende afføring,
idet tarmbakterier har udviklet disse
gasser.

- alt sammen symptomer, ‘der kan være tegn på,
at fra at være et transportorgan for afføring, har
tyktarmen udviklet sig til at være en silo for
tilbageholdt afføring’ - idet forstoppelse i langt de
fleste tilfælde er skjult. Personen er måske på
toilettet hver dag, men tyktarmen er udfyldt med
lige så meget afføring, som hvis der forelå der en
kronisk forstoppelse, hvor der er langt mellem
afføringerne.
Det, der skal beskrives i det følgende, er i korte
træk den form for tarmskylning, der foregår
oppefra og ned, hvor man drikker op til 4 liter
vand, der er kropstemperatur og har kroppens
saltkoncentration over 1-2 timer. Man laver
indimellem nogle blide øvelser, så vandet

hurtigere løber gennem tarmene. Når man er
færdig med at skylle tarmene igennem, hviler man
og holder en skånekost i nogle dage.
Lige siden jeg prøvede det første gang som 18årig, har tarmskylning været et vigtigt redskab til
fastholdelse af balance i krop og sind. Når man
første gang fortæller om det, så rynker folk typisk
på næsen og er fulde af undren over, hvorfor det
nu skulle være nødvendigt. For mig er det sund
fornuft og logik, at vi renser os såvel i det ydre
som det indre.
Normalt beskæftiger vi os ikke med, hvordan
kroppen ser ud indvendig. Men luk et øjeblik
øjnene og visualiser dig det faktum, at hos langt
de fleste mennesker – og sikkert også dig, ligger
gamle slagger (=lort), der sætter sig i små
udposninger i tarmene og kan ligge der og rådne i
mange år.
Når vores fordøjelsesevne ikke er optimal, er
vores energi typisk heller ikke helt optimal. Det
kan være, at leverfunktionen og nyrefunktionen
også påvirkes, så det kraftværk, som hele vores
fordøjelse er, ikke er toptunet og tjener den
funktion, det egentlig er tiltænkt: Nemlig at være
hele grundlaget for udvinding af den energi, som
vi skal bruge til at leve det udfoldede liv, vi ønsker.
En anden og i mine øjne mere præcis måde at
beskrive tingene på, gøres med udgangspunkt i
begreber fra ayurveda: En af de vigtigste
indikatorer for sundhed er den optimale
metaboliseringsevne (agni=ild).Så den optimale
konsekvens af en tarmskylning er ikke kun en
renset tarm og bedre fordøjelse, men også og
især, at livsenergien får et boost. Det er efter min
overbevisning af allerstørste vigtighed, at vi
udvider vores forståelse af sundhed til at være
mere end en knoklen af sted på en kondicykel
eller presse os selv til et højere kondital ved
intervalløb. Det handler mindst lige så meget om
attituden, hvormed vi lever sundt. Det skal være
glædesfyldt, ægte energigivende og give FLOW i
såvel krop som sind.
At komme i balance igen fordrer, at man
fokuserer på renselse og sund levevis, både
fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. Det betyder
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så også, at når man gennemfører en
tarmskylning, så er det ikke tilstrækkeligt at
have udelukkende kropslig fokus. Nuvel, det er
en fysisk akt hele vejen igennem – men
villigheden til at give sig hen, give slip på
opspændinger og modstand, tillade træthed og
alle mulige andre følelser, der kan sive gennem
bevidstheden gennem udførelsen af
tarmskylningen og bagefter, er lige så vigtigt
som at drikke vandet i det tempo, der er det
bedste, og udføre de fysiske øvelser korrekt.
Hvordan det rent faktisk opleves at have
gennemført en tarmskylning, kan selvsagt være
svært at forklare. Det skal helst erfares, også
fordi gevinsten føles individuelt forskellig, alt
efter hvilke ubalancer, der ligger forud fra
tarmskylningen.

2. SÅDAN GENNEMFØRES EN
TARMSKYLNING
FORBEREDELSE. Dagen inden tarmskylning
springer du aftensmad over. Drik gerne så meget,
du har lyst til af vand og urtethe.
VANDET OG SALTET. Vandet til tarmskylning
skal være fysiologisk saltvand, den samme
saltkoncentration, som kroppen har, nemlig 0,9 %.
Vandet vil hurtigere forlade mavesækken,

samtidig med at det osmotiske tryk bevares på
begge sider af tarmvæggen, dvs. kroppen
hverken optager eller afgiver salt eller vand af
betydning.
Brug almindeligt køkkensalt.
Vandets temperatur skal være ca.
kropstemperatur. Dels bliver vandet nemmere at
drikke, idet det smager som bouillon, dels
passerer det nemmere gennem mave og tarme.
Lav til én person en stor gryde med f.eks. 5 liter
vand og 9 gram salt pr. liter, dvs. 45 gram salt.
FREMGANGSMÅDE. Selve tarmskylningen er
enkel: Du drikker et stort glas saltvand og laver 4
enkle øvelser, som hjælper vandet gennem
tarmsystemet. – Og det fortsætter du med at gøre
ca. 6 gange. Herefter går du på toilettet.
Du drikker nu videre, men går på toilettet efter
hvert glas vand + øvelser.
Efterhånden bliver vandet, der kommer ud, lysere
og indeholder stadig færre partikler. Når det er
lige så klart som det vand, du drikker, dog måske
lidt grønligt, hvis galdesaft har farvet det lidt, så er
tarmskylningen nu færdig.
Typisk kræves der 12-16 glas vand. Dette er den
lille tarmskylning. Det anbefales dog at tage den
fulde skylning, som indebærer maveskylning og
næseskylning.
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ØVELSERNE
Træet i vinden (tiryaka tadasana)

Taljevrid (kati chakrasana)

Øvelsen påvirker den øverste del af tarmkanalen.

Øvelsen påvirker midten af maven.

Stå med spredte ben, fold hænderne og vend
håndfladerne udad. Stræk armene op over
hovedet og se på hænderne og svaj fra side til
side.
Otte gange til hver side.

Stå med fødderne let adskilte, armene hænger
løst ned. Sving med hoved og krop, så du
henholdsvis ser langt bagud over den ene og
anden skulder.
Otte gange til hver side.

Vridende kobra (tiryaka bhujangasana)
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Øvelsen påvirker nedre del
af tarmen.
Lig på maven på gulvet,
benene godt spredte. Hæv
kroppen op i strakte arme,
og drej hoved og overkrop,
så du kigger over højre
skulder og ser ned på
venstre hæl. Drej til den
anden side, forbliv
afspændt i bevægelsen.
Otte gange til hver side.

Bug-massage (udarakarshanasana)
Øvelsen påvirker nederste del af tarmen.
Sæt dig på hug, hænderne placeret på fremadpegende knæ.
Hold overkrop og hoved oprejst. Før højre knæ ned til
venstre fod, og drej samtidig overkroppen mod venstre og se
så lang bagud som muligt. Venstre ben trykkes mod
kroppen, så det giver et pres i maven, helt nede ved lysken.
Lav det samme til den anden side.
Otte gange til hver side.
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MAVESKYLNING. Til slut skal maven skylles.
Vandet har samme saltkoncentration, men skal
kun være lunkent. Man drikker til maven er fuld.
Typisk kommer vandet spontant op af sig selv,
men hvis det ikke gør det, kan du stikke et par
fingre i halsen, så udløses brækningsrefleksen af
sig selv. Det er en hurtig proces, der er overstået
på 5 minutter.

NÆSESKYLNING. Til sidst skylles næsen, også
med lunkent fysiologisk saltvand. En netikande
fyldes med vand, tuden føres ind i et næsebor, så
den slutter tæt. Hovedet holdes let på skrå, så
vandet af sig selv løber ind ad det ene næsebor
og ud gennem det andet. Byt næsebor. Og puds
næsen grundigt til sidst, så du får alt vand ud,
hold eventuelt hovedet lidt nedad så det kommer
ud.
HVILE. Når du har været på toilet en sidste gang
og pudset næse igen, lægger du dig til at hvile i
en times tid. Lig i en afspændt og helst meditativ
tilstand, hvor du ikke falder helt i søvn, så du er
bevidst.
Hvilen er en speciel og meget fredfyldt oplevelse,
for fordøjelsen får total hvile. Det er nemlig kun
når tarmene er helt tømt, at fordøjelsens
nerveimpulser og kirtlernes aktivitet stopper.
MAD. Du skal spise et måltid bestående af 5/6
kogte ris og ca. 1/6 røde linser, overhældt med en
god portion ghee. Det hjælper fordøjelsen i gang
igen på en blid måde.

Tag den med ro resten af dagen. Mærk din krop,
dit sind. Du kan godt være mere sensitiv og åben.
DIÆTEN. Spis i dagene derefter letfordøjelig mad
som kogte kornprodukter, kogte grønsager og
bælgfrugter som bønner eller linser. Undgå helt
at tilsætte salt til maden i hvert fald i to døgn. Det
giver kroppen tid til at rense ud og stabilisere sig
igen. Følg så nogenlunde den diæt, som man ville
give et spædbarn.
Begynd kun nænsomt efter et par dage at tilsætte
krydring og registrer, hvor åbne dine smagsløg og
lugtesansen er blevet.
Undgå: Kaffe, the, sukker, kød, rå grønsager og
frugter, mælkeprodukter, æg, slik, alkohol etc.
Det er op til dig selv, hvor lang tid, du holder
diæten udover 2 døgn. Det anbefales for fuld
effekt at du gør det i ca. 10 dage og derefter først
langsomt og lystbetonet begynder at spise de ting,
der er normale for dig. Læg mærke til, hvilke
indtag, der er ægte nærende for dig, og hvilke
indtag, der tjener at være stimulans for dig.
(Resumé fra Bindu nr. 24. Tidsskrift om Yoga, tantra,
meditation. Af Skandinavisk Yoga og Meditationsskole)

VÆR FORSIGTIG… Ønsker man at prøve en
tarmskylning for første gang, kan det ikke
anbefales at gøre det på egen hånd. Hvis man har
svært ved at komme på toilettet eller spænder
imod, kan det være nødvendigt at afbryde
behandlingen. I værste tilfælde kan ophobning af
salt i kroppen føre til livstruende forhøjet blodtryk.
Det sker yderst sjældent, men alligevel skal det
for god ordens skyld nævnes her.

Se www.yoga.dk - Skandinavisk Yoga og
Meditationsskole, som udbyder tarmskylning ca.
én gang om måneden i København, og som også
har lærere forskellige steder i landet, der kan
kontaktes for tidspunkter
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3. EN IND-I-KROPPENOPLEVELSE MED
TARMSKYLNING

mængder giver, vil jeg ikke være foruden. Jeg er
dog glad for at have erfaringer med forskellige
typer livsstil – for det gør mig bedre i stand til at
vælge frit.

I mine yngre fanatiske dage, hvor jeg var helvegetar, lavede jeg tarmskylning 3-4 gange om
året, typisk hver gang årstiden skiftede – så det
var en symbolsk overgang til og en rituel velkomst
af den næste årstid.

Hvorfor laver jeg overhovedet tarmskylning? Det
er ganske enkelt yderst behageligt! Både under
og i tiden efter. Et væsentligt motiv er også, at jeg
føler, at det er vigtigt at tage en pause fra alle de
vaner, vi har i kroppen, forbundet med bestemte
former for fødevarer og stimulanser. Hvor mange
af os er mon så afhængige af kaffen, at vi knap
føler at kunne undvære den? Hvordan med
sukker og det kick, som det giver? Jeg er i det
daglige så glad for min portion yoghurt med
mandler, nødder, frugter eller frugtmos og
havregryn, at jeg næsten kan få en form for
crawing efter den. Så den skal jeg selvfølgelig i
det daglige give mig selv! – men nogle gange
irriteres jeg også over, at jeg er så afhængig
deraf.

Da jeg blev gravid og senere ammede næsten
uafbrudt i ca. 5 år, kom jeg fra at lave
tarmskylning.
Lysten, ja nærmest længslen efter det, kom
tilbage, da jeg havde ’fået min krop tilbage’. Det er
nok et tegn på, at tarmskylning ikke en
anbefalelsesværdigt under graviditet og amning…
Siden da har jeg regelmæssigt gjort det ca. én
gang om året. Det er, hvad det bliver til i et aktivt
liv med megen madlavning til børn, der ikke lader
sig nøje med satvisk kost hele tiden – og som
heller ikke levner mig meget rum til daglange
perioder af indadvendt sanselighed. Nogen vil
sige, at det er for lidt – men hver må vi finde ud af
at lave de sundhedsinitiativer, der nu engang
passer bedst ind i vores eget liv. Vi må finde
balancen mellem disciplinen til at leve det sunde
liv, men at det ikke bliver for tvangs- og
kontrolpræget.
Det skal understreges, at jeg ikke er fortaler for et
asketisk liv uden indtag af stimulanser
overhovedet. I de perioder af livet, hvor jeg har
prøvet det, har jeg objektivt nok været meget
sund, men sanseligheden forbundet med et dejlig
glas rødvin af høj kvalitet, en stærkt krydret
thailandsk suppe, et stykke brownie lavet af
chokolade med højt kakaoindhold, en café latte
lavet af friskmalede bønner, en portion græsk
yoghurt med ahornsirup og havregryn – osv.,
stimulerer mig på anden vis, giver mig høj
livskvalitet, en følelse af levendehed – og ikke
mindst højnes socialt fællesskab ved de
nydelsesfulde indtag. Når jeg ser billeder af mig
selv fra askese-perioder, så fornemmer jeg en
form for gennemsigtighed og mangel på
jordforbindelse. Med andre ord: Den levendehed,
som indtag af diverse stimulanser i moderate

Så udover en behagelig udrensning i krop og sind,
så tvinger pausen fra alle de gængse fødevarer
og stimulanser mig til at være mere nærværende
og bevidst omkring, dels hvad jeg virkelig behøver
for at trives, dels hvad jeg udover de grundlæggende behov har lyst til at indtage for at blive
stimuleret på bedst mulige måde. Indtag af næring
går således fra at være en bevidstløs vane til at
være en bevidst handling, hvor jeg i højere grad
vælger det, som er allerbedst for mig.
Lad mig nu tage dig med gennem en tarmskylning
trin for trin på oplevelsesplanet:

AFTENEN FØR. Jeg laver aftensmad til familien.
Egentlig er jeg slet ikke særlig sulten, så der er
ikke noget ubehag forbundet med ikke at måtte
spise. Jeg sætter mig sammen med dem, har
lavet mig en halv liters urtethe, så mavesækken i
en tid fyldes op og snydes til ikke at mærke sult,
selvom den måske er det. Jeg tænker først for på
tarmskylningen, da jeg lægger mig til at sove og
for alvor mærker ægte sult.
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MORGENEN… Jeg laver solhilsen og nogle
rensende åndedrætsøvelser. Så laver jeg
maverul, så tarmene allerede har fået en smule
massage og er klar til at ’high-performe’ J.
Sluttelig står jeg på hovedet i nogle minutter,
mærker kroppens aktuelle tilstand.

SELVE TARMSKYLNINGEN… De gange, jeg har
været på en yogaskole og gøre det, så starter det
enten kl. 9 eller 10. Der gives instruktioner, så
derfor er jeg i sagens natur underlagt deres
tidsskema. Men når jeg laver det selv – og herom
er denne beretning, en stille lørdag morgen, hvor
min 16-årige datter for første gang skulle prøve
det – så starter jeg kl. halv otte. Jeg sætter noget
musik på med mellemtempo, og drikker stille og
roligt - nærmest som om det var en suppe, jeg
indtog - et glas vand. Jeg har ikke smagt specifikt
denne smag siden sidste tarmskylning, så
genkendelsen i smagsløgene giver mig en
forventningens glæde om, at der er en rar proces
forude. Første gang, jeg laver øvelserne, foregår
det ganske langsomt, så jeg kommer ud i alle
hjørner af kroppen, og kroppen varmes op. En
blid, nærværende bevægelsesrække i flow – og i
nogenlunde takt til musikken.
Der er den ekstra ting omkring denne
tarmskylning, at jeg skal instruere Kathrine – men
det virker så nemt og velkendt for hende, så jeg
skal ikke have ret megen opmærksomhed ude og
rettet mod hende. Jeg koncentrerer mig således
mest om min egen proces.
Glas 2-4 foregår efter nogenlunde samme devise.
Ved 5-6 glas begynder det at stramme i maven.
Den er ved at være godt fyldt, der er ikke hul
igennem endnu. Det kan hænde, at man gribes
lidt af panik: Tænk hvis der slet ikke kommer ’hul
igennem’? Omvendt, det har jeg aldrig prøvet, så
denne dag, hvor jeg laver tarmskylningen
sammen Kathrine, så sætter vi i stedet noget
mere tempofyldt musik på, laver øvelserne med
større intensitet og tempo, griner noget. Det føles
sjovt ved maven, når man griner og spænder
bugmuskulaturen. Presset er helt anderledes, end
hvis man er meget mæt. Vi har nu været i gang i

ca. en halv time. Tiden er gået stærkt, fordi
processen har haft flere skift over sig.
Efter 6. glas går vi på hver vores toilet. Tager os
god tid. Heldigvis er det nemt for os begge at
komme i gang med at give slip. Så da vi kommer
ud og konstaterer, at der er hul igennem, går der
’rutinearbejde’ i vanddrikningen. Nu kommer der
4-5 runder, hvor det er: Drik, lav øvelser, gå på
toilettet. Vi taler ikke så meget som i starten.
Vandet bliver en smule anstrengende at drikke
hen mod slutningen. Sådan fortsætter det i ca. en
halv times tid.
Efter glas 11 – og nu er vi for alvor ved at være
trætte af saltvandssmagen – konstaterer vi begge,
at det der kommer ud, umiskendeligt ligner det,
der blev indtaget, og der er ingen partikler tilbage.
Vi skåler af med et 12. og sidste glas. Nu går der
igen lalleglad grinen i det. Kroppen er tung og let
på én og samme tid. Efter en sidste gang øvelser,
hvor vi er meget grundige og kommer ud i hvert et
hjørne af kroppen – og specielt koncentrerer os
om den 4. øvelse, der trykker allermest på det
nedre af tarmene, går vi på toilettet en sidste
gang. Det er både nemt og føles befriende.
MAVERENSNING… Jeg ved det godt – det står i
alle de yogabøger, hvor jeg har læst om
tarmskylning, at maverensning er nemt. Men jeg
kommer aldrig til at bryde mig om det. For det
første føler jeg mig færdig med saltvandet. For det
andet bryder jeg mig ikke om at kaste op, om end
det er temmelig meget nemmere med saltvand i
maven, end med mad. Men vi har besluttet os for,
at dette er den store tarmskylning, så der er ingen
vej udenom. Jeg forbereder en stor skål lunken
vand til os begge. Og bare det at sidde og skrive
og genkalde mig det, giver mig voldsom kvalme.
Vi drikker den hurtigt, forceret, presser den ned.
Og følgelig kommer opkastningsrefleksen helt af
sig selv. Pyh, det var godt.

NÆSERENSNING… Næserensning er til
gengæld fredeligt. Når man har lært – og det går
hurtigt – at lukke i svælget, så er det meget
behageligt at lade vandet løbe gennem næsen og
få alt smuds og evt. slim ud. Hovedet slapper så
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godt af, sådan indefra-agtigt. Jeg er grundig med
at få pudset næse, holder først hovedet nedad,
tager det næst til siden og – og så til den anden
side. Efter hovedet er helt tømt, både bogstaveligt
og billedligt, går jeg for en sikkerheds skyld på
toilettet igen. Jeg giver Kathrine et kram, putter
hende på en måtte og med et tykt tæppe over sig.
Kroppen kan godt blive lidt kold nu, så det er
vigtigt at holde sig varm med tøj og tæpper.
Klokken er nu ca. 10. Vi har været i gang i godt et
par timer.

HVILE… Nu kommer det bedste! Hvilen. Jeg
sætter noget blidt meditativt musik på, meget
skruet ned, så det ikke erobrer stilheden. I
tilbageblikket kan jeg se, at jeg mest har brugt
’Pachabel Canon’ med havlyde henover. Straks
jeg lægger mig, synker kroppen ned i underlaget
og lader sig omslutte, fordi mine muskler på
bagsiden af kroppen er så afspændte. Jeg
mærker kroppen igennem, sted for sted. Dvæler
en god rum tid ved maven, tarmområdet,
endetarmsåbningen. Og jeg mærker den
absolutte stilhed her. Ingen aktivitet overhovedet.
Jeg får hukommelsesreminiscenser til tiden lige
efter at være blevet født. Lige begyndt at trække
vejret, men endnu ikke begyndt at indtage føde og
fordøje. Det er ikke en konkret hukommelse, men
alligevel er jeg ikke i tvivl om hukommelsestråden
derfra til nu.
Måske lige netop denne time, denne stund er for
mig den allervigtigste grund til at lave
tarmskylning: Erindringen om – og oplevelsen af
den absolut og fuldkomment stille krop. Det er
salig lykke. Derudover lægger det kimen til, at
fremtidige meditationer kan blive endnu mere stille
og dybe. Når først krop-sindet har været i
stilheden, vil det stræbe derhenimod igen.
Jeg sidder i skrivende stund og funderer over, om
der mon findes nogle andre stunder overhovedet,
hvor fordøjelsen slet ikke støjer, hvor den bare er
helt stille? Kan ikke komme i tanker om det.
Nuvel, tilstanden kan sammenlignes lidt med, når
man har haft omgangssyge – det er også meget
fredeligt bagefter. Men dér er kroppen så

medtaget og nede, at det ikke helt kan
sammenlignes.
For selvom der er stille, stille i kroppen – og i
sindet, der bare er registrerende, især indre- og
kun til dels ydresansende, så er levendeheden,
vibrationen i kroppen så eksplosivt og
overraskende stor. I enkelte øjeblikke har jeg lyst
til at springe op og eksplodere min energi ud over
hele verden. Men jeg tøjler mig, det skal jeg nok
få lejlighed til - og synker ned igen.
Efter en times tid glider jeg over på siden, lægger
mig i fosterstilling nogle minutter – og glider
langsomt, langsomt ud i vågen bevidst tilstand. Da
jeg åbner øjnene, er farverne eksplosivt kraftige.
Lyset overvældende.
Kathrine er knap så overvældet af hvileoplevelsen. Det kommer sikkert med tiden, når
hun har prøvet det nogle flere gange… Men hun
behøver jo heller ikke opleve ligesom jeg, eller
rettere det hverken kan eller skal hun…
Klokken er nu godt 11.

MAD… Vi luner risene med linserne, fylder en dyb
skål. Rent faktisk behøvede jeg slet ikke spise før
om nogle timer, fordi jeg stadig nyder stilheden.
Men jeg ved, at blodsukkeret er ganske lavt, så
jeg gør mig selv en tjeneste ved at være lidt på
forkant og få fordøjelsen stille og roligt i gang. Så
vi sætter os udenfor, med tæpper omkring os, og
begynder at spise. Meget langsomt. Vi må ikke
drikke vand endnu, selvom vi er lidt tørstige. Så vi
koncentrerer os om at få mest mulig væske ud af
hver eneste bid, vi indtager, tygger den grundigt,
smager og sanser over hele tungens areal.
Smagssansen er udfoldet, om end stadig saltpåvirket.
Nogen bryder sig ikke om måltidet. Jeg elsker det
– og spiser i det daglige ofte ris, linser og ghee.
Det smører maven og hele fordøjelseskanalen på
en behagelig måde, og det støjer minimalt, når det
fordøjes.
Vi er færdige med hele processen klokken ca. 12.
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RESTEN AF DAGEN… Vi går en lille tur med
hunden. Konstaterer at vore sanser er totalt åbne
og hypersensitive, så det er godt, at vi ikke skal
særlig meget resten af dagen, andet end bare
sanse. Aftensmaden består af kogte grønsager og
igen ris. Specielt gulerødderne, uden nogen som
helst form for krydring, smager rigtig godt. Vi har
kogt varm vand med mynteblade i, og nu må vi
gerne drikke. Det smager himmelsk efter at
saltsmagen er ved at være væk i munden. Og
tørsten bliver nu for alvor slukket.
DAGENE DEREFTER… Diæten holder vi i præcis
to døgn. Jeg slipper derefter Kathrine fuldstændig
fri til at mærke godt efter, hvad hun har lyst til at
spise. Hun holder slet ikke anbefalingerne, men
det er også ligegyldigt, for hendes krop er endnu
så ren, og udover at hun er opdraget til at mærke
efter sine behov og lyster helt fra småbarnsalderen, så er hendes krops- og madbevidsthed
skærpet, så jeg er sikker på, at hun gør det, der er
bedst for sig. Hun farer slet ikke på slik mm. – har
ikke lyst til det, konstaterer jeg.

Jeg er lidt mere on-off i forhold til at holde diæten.
Da jeg på 3. dagen får meget lyst til lidt yoghurt
med mandler, nødder og havregryn, tager jeg det
(men udelukker ahornsiruppen). Konstaterer, at
sukkerafhængig, det er jeg ikke – men så er jeg
afhængig af så mange andre ting. På 4. dagen får
jeg fra morgenstunden lyst til noget friskt, så jeg
skærer et æble i både og næsten inhalerer det.
Det bliver tygget så godt, så godt, så det ikke
kommer til at gøre ondt i maven. Og nøj, hvor
smager det godt! Senere på dagen får jeg også
trang til en kop café latte. Den er så til gengæld
næsten alt for kraftig, men en sjov oplevelse, for
jeg bliver høj og fjoget af koffeinen. Sådan
eksperimenteres der med tingene,
sanselighedens totale udfoldethed holder sig i en
uges tid, men kropsnærværet og evnen til at læse
kroppen, forbliver. Stimulanser er simpelthen langt
mindre nødvendige, end når vanen har magten.
Så samlet set ved jeg, at jeg lever ganske sundt,
uden at jeg nogensinde tænker i forbud og
indskrænkninger omkring, hvad jeg må have lov
at indtage. Min vægt har været stabil gennem
mere end 25 år. Jeg vejer præcis 2 kg mere, end
jeg gjorde, da jeg var 18, og det ville være lige så
svært for mig at tage på som at tabe mig, fordi
kroppen helt selv – med sult- og
mæthedsmekanismen som de styrende kræfter–
styrer metabolisering og vægtbalance.
I starten jeg lavede tarmskylning, påbød jeg mig
selv at holde diæten i 10 dage, og jeg var flov, når
jeg ’faldt i’. Mange af ’de andre’, kunne holde den
asketiske livsstil i mange, mange dage. Men jeg
opdagede faktisk, at jeg mistrivedes dermed.
Tabte mig et par kilo eller 3, menstruationen blev
uregelmæssig, jeg blev energiløs. Da jeg slap mig
selv mere fri, og uden dårlig samvittighed
begyndte at spise det mad, der føltes rigtig,
begyndende et par dage efter skylningen, så fik
jeg det endnu bedre med den.
Som sagt, ingen vil få præcis samme oplevelse
som jeg dermed, og det bliver selvfølgelig rarere
at gennemføre tarmskylningen, når man har lidt
erfaring dermed - men jeg under dig virkelig at få
denne ind-i-kroppen-oplevelseJ !!
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TARMSKYLNING
En Time2be.dk artikel på print:
www.time2be.dk/sundhed-balance/tarmskylning
Der gives en indføring i:
Hvorfor det er en god ide at lave regelmæssig tarmskylning
Hvordan det gøres, trin for trin
Der beskrives en oplevelse med tarmskylning

Billede: Et offentligt
toilet i Nepal J

OM TIME2BE
Time2be er et overflødighedshorn af inspirationer, udfordringer, udforskninger, redskaber,
og viden inden for emnerne psykologi, meditation, mindfulness, yoga, simple living,
friluftsliv, brainfood, soulfood, sanselighed, nærvær og kærlighed i relationer.
Redaktør Mette Kold, cand. psych., ph.d. i sundhedspsykolog &
Chopra Center certificeret meditationslærer, har skabt www.time2be.dk
Platformen er skabt ud fra værdierne: Nordisk rå ægthed, sundhedspsykologisk faglighed
og en spirituel forholdemåde til livet.
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