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Mette Kold, cand. PSYcH, PHd. Yoga og Meditation

 Årskursus

Hvad vil det egentlig sige at lytte til sin krop?  
Opnå dyb fortrolighed med egne mønstre i krop og sind, på 
solidt fagligt fundament, i et levende fælleskab. 
 

Kom i dybden med krop og sjæl én søndag pr. måned
Du har svært ved at passe en ugentlig/daglig træning. Din træning skal passe ind 

i hele familiens agenda. Én eftermiddag om måneden investerer du 4,5 timer i dig 

selv, hvor du: 

 

•	 får	nyeste	viden	om	krop	og	sind	gjort	levende	og	relevant 

•	 får	dyb	og	omsorgsfuld	kontakt	til	dine	egne	sanser	og	krop 

•	 bliver	balanceret,	løftet	og	nulstillet	igennem	yoga,	groove	og	meditation 

•	 noterer	dig	dine	personlige	indsigter	og	 

•	 samler	de	øvelser	og	erkendelser	der	gjorde	dig	godt	i	dit	kursuskompendie	 

 

Din	nye	læring	tager	du	med	dig	og	doserer	frit	fra	hjertet	mellem	mødegangene:	

Små	yogaøvelser	foran	tv,	meditation	efter	arbejde,	dans	i	bilen	eller	med	hele	 

familien i stuen efter aftensmad.

tit beder vi os selv om at præstere på en måde, som 
vi aldrig ville byde andre. lad os komme lidt bag om, 
hvorfor vi gør det? Kroppen har hele tiden talt til os. 
det har bare ikke været vores barnelærdom at lytte. 
det kan vi lære.



Hver kursusgang følger denne form:  
 

 

første mødegang får du udleveret en lækker kursusmappe 

til de enkelte kursusdages undervisningsmateriale og 

til personlige noter.  

 

om undervisningen
Mette	Kold,	cand.	psych.,	ph.d.	varetager	at	sætte	den	faglige	

ramme om forløbet. Hun har haft klienter, afholdt kurser, forsket, skrevet, uddannet 

sundhedsprofessionelle i over 15 år, og har praktiseret yoga og meditation i over  

30 år. 

Pernille	H.	Krogh,	certificeret	GROOVE™ og KidsGROOVE™	facilitator,	varetager	

dansen	og	reflektionen.	Pernille	er	aktiv	danser,	yoga	og	mindfulness	udøver.	Hun	

har som designer haft selvstændig virksomhed med fokus på at skabe de bedst 

mulige rammer og redskaber for læring. 

om træningen 
Den er mageløs, den krop. Vi bruger yogaen og dansen til at 

lytte til dens ’stemme’ og udforske alt det, den fortæller os. 

De tre timers groove, yoga og meditation vil opleves som en 

organisk	helhed.	Vi	skal	både	have	høj	puls,	svede,	grine	og	

bruge	hver	en	muskel	i	kroppen.	Vi	skal	arbejde	langsomt	med	

balance	og	smidighed.	I	meditation	og	mindfulness synker 

vi	indad	og	kommer	hjem	i	os	selv.	Vi	bliver	helt	stille.	Al	vores	

gøren og laden bringes for en stund på pause. Kort sagt: Vi 

accepterer	nuet.	Både	det	indre	og	det	ydre.	Præcis	som	det	

er.	Imødekommer	det	kærligt	og	venligt.

Om reflektion
Dine noter bliver en guldgrube af små øvelser, som du kan 

tage	i	brug,	når	stress	og	ubalance	er	på	færde	i	hverdagen.	 

Lyt  
Undervisning 

viden, fakta 

Praktiser  
træning 

yoga, groove 
meditation

Notér  
Reflektion 
det	tager	jeg 

med mig

følgeskab



din erfaring
Det er helt underordnet, om du er nybegynder eller erfaren ud i yoga, groove eller 

meditation. Uanset baggrund vil du på kurset lære dig selv bedre at kende, kropsligt 

og	psykologisk.	Vejrtrækningsteknikkerne,	yogaøvelserne,	dansen,	meditationen	vil	

blive	din	lille	krop	og	sind	’Falck-kasse’,	som	du	kan	gribe	til,	når	mønstre	begynder	

at gentage sig. 

om følgeskabet
Fagligheden	er	i	særklasse.	Erfaringen	solid,	nuanceret	og	perspektiveret.	Du	er	i	

de bedste hænder, og vi følges i elleve måneder, igennem årstidernes rytme og 

energier og med omsorg for kroppen og sindets behov.  

 

Vi	holder	det	sunde	levende	sammen.	Vi	er	sociale	individer,	der	har	brug	for	

hinanden i levende fællesskaber. Vi følges ad. Vi deler og inspirerer hinanden 

imellem	mødegangene	på	Facebook,	hvor	vi	også	kan	stille	spørgsmål	og	

Mette	og	Pernille	kan	dele	lidt	‘gaver’	ud	undervejs.	

Rammen danner en åben struktur. Således vil undervisningsdelen fra gang til gang 

tage form efter deltagernes ønsker og behov, så vi vil få faglige, kreative, perspektiv-

udvidende input til de aktuelle intentioner, lyster og udfordringer, vi har i vores  

tilværelse. 

Kurset henvender sig til dig, der 
 
•	 lever	intenst	i	arbejdslivet	og	i	familien	 

•	 er	træt	af	at	tale	og	længes	efter	kropslighed 
•	 er	ansvarsfuld,	ambitiøs	og	har	perfektionistiske	tilbøjeligheder

•	 ønsker	at	lære	teknikkerne	fra	yoga,	groove	og	meditation	til	hjemmebrug 

•	 måske	har	erfaring	med	depression,	stress	og/eller	angst	 

•	 og	bare	længes	efter	at	have	mere	overskud	og	glæde	i	hverdagen 



datoer: 

Alle	dage	kl.	12-17. 

Søndag	d.	28.08.2016

Søndag	d.	25.09.2016

Søndag	d.	30.10.2016

Søndag	d.	27.11.2016

Fredag	d.	30.12.2016	!!!	Nytårstema.	!!!

Søndag	d.	29.01.2017

Søndag	d.	26.02.2017

Søndag	d.	26.03.2017

Søndag	d.	30.04.2017

Søndag	d.	28.05.2017

Søndag	d.	25.06.2017	Afslutning

Stedet: 

House	of	Dance,	Vesterbro	21D,	9000	Aalborg 

Parkering på modsatte side af gaden ved 

Aalborg	Kongres	og	Kulturcenter.

Årskursus forløbet

din investering
11 søndage af 4,5 timers fordybelse (49,5 timer i alt), følgeskab og løbende 

inspiration i lukket facebook gruppe, skræddersyet undervisning, kursusmateriale 

til hver kursusgang. Kursusbevis udstedes sidste kursusgang. 

 

Betalingsformer: 

engangsbetaling: Pris	kr.	9.500,-	 

Spar kr. 1.000,- earlybirdpris ved betaling senest d. 15. juli 2016 kun kr 8.500,- 

ratebetalingsmulighed: Kr.	5.000,-	betales	ved	tilmelding.	Næste	rate	kr.	5.000,-	

betales	medio	januar. 

Bemærk:	Kurset	kan	være	fradragsberettiget	som	stresshåndterings-	og/eller	

mindfulnesskursus.	Det	kan	også	være	arbejdsgiverbetalt. 

 

Book din plads ved at skrive til p@mymo.dk og du får fremsendt faktura.  

din plads er sikret ved betaling. 

 

Hvis du har spørgsmål, kontakt endelig:

Pernille H. Krogh  

tlf.	2993	2199

Groovebyp.dk 

 

Mette Kold,  

Tlf.	2281	8132 

Mettekold.dk
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Hvad vil det egentlig sige at lytte
til sin krop?  

Gennem det næste års tid skal vi nørde os gennem dette ene spørgsmål 

fra mange, mange forskellige vinkler. Vi starter ud ved fundamentet, og så 

bevæger vi os i detaljer op gennem alle lag af krop og eksistens, som om 

vi er et hus, der får et grundigt eftersyn, nødvendige småreparationer og 

en grundig hovedrengøring.

 

Vi træner forbindelsen mellem fysiologi og psykologi ved at skærpe san-

serne omkring egen krop og sind. Vi observerer, hvad der er underernæret, 

hvad der er overgearet, hvad der er døende, og hvad der skal have lidt 

fødselshjælp og mere rum og næring. Helt konkret fysisk såvel som 

sjæleligt.

 

Vi håber og tror, at vi kan bidrage til, at du får et herligt år med et selv-

omsorgsfuldt, erkendende, nærende fokus. Ikke så du bliver en selvopta-

get navlepillende kvinde, men så du bliver næret og balanceret til gavn 

og glæde for resten af dit liv og dine kære omkring dig.

Vi glæder os til at følges med dig.

Velkommen til årskursus 2016 -2017.

Kærlig hilsen

Pernille og Mette
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august og septeMber
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FundaMent
Fysiologien
Når vi træner, får vi ofte at vide, at vi skal spænde op i bækkenbunden, 

spænde vores core eller aktivere vores kerne. I yoga taler man ofte om 

låse (bandhas), og når vi taler om fundamentet, så skal vi aktivere rod-

låsen, hvor vi bl.a. suger ind og opefter i bækkenbunden. 

bækkenbundsmuskulaturen ser således ud:



 aug/sep  4

Core er betegnelse for kroppens kernemuskulatur. Blandt andet mave-

muskulaturen og de store muskler i ryggen. 

Brug gennem hele vores forløb dette detaljerede billede af kroppens  

muskulatur til at nærstudere dit muskel-hus. For nu, fokuser især på  

muskulaturen omkring mave og ryg:

Hvis vi betragter kroppen som et hus, vil coremuskulaturen være funda-

mentet. Det er af afgørende betydning, når resten af huset skal opføres. 

Coren bruges i praksis til stort set alt i dagligdagen. At stå oprejst, bøje sig 

forover, sætte sig ned, støvsuge, grave med en skovl etc. Hver gang, man 

sætter sig selv i gang, sker det fra en aktivering af kernen – og dermed 

altså af core.

så ingen yogapraksis, ingen groove og ingen siddende meditationsprak-
sis, uden viden om, bevidsthed om og en præcis træning i at aktivere og 
bruge core-muskulaturen.
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det bio-psyko-sociale perspektiv

Fundamentet kan med den efterhånden meget gamle model af Maslow 

siges at være såvel vores fysiske grundlæggende behov som vores sikker-
hedsbehov.  
 

det vil på det fysiske plan sige: Åndedræt, mad, vand, søvn, fysisk balance, 

udskillelse af fysiske væsker (og nogle vil også medregne sex).  

 

og vore sikkerhedsbehov er: En bolig, en velfungerende krop, arbejde, 

ressourcer og en familie.  

 

Er vi truet nogle af disse steder, så trues vi også psykisk. 

selv- 
realisering

 
påskønnelse

 
Kærlighed/tilhør

 
sikkerhed

 
Fysiske behov
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psykologien
På årskurset arbejder vi aldrig kun med det fysiske eller det psykiske. Sjæl 

og legeme er i det levede liv hele tiden indfoldet i hinanden. Så metoden 

er, at vi en stund i forgrund observerer på det ene perspektiv frem for det 

andet – og bytter så om – og iagttager hvordan det ene flytter det andet. 

Hele tiden en dynamisk gensidighed.  

 

Vi retter bevidstheden imod, lytter til den grundlæggende natur, der er på 

færde, og som foregår ”bagom ryggen” på os. Uafvendeligt udfolder livet 

sig i os; celler dør og fødes i ét væk, hjertet slår, åndedrættet sker af sig 

selv. Og med vores bevidsthed og følelsesliv kan vi vælge at gå med eller 

gå mod det liv, der strømmer gennem os. 

De fire essentielle kvaliteter: 

Når vi psykologisk og bevidsthedsmæssigt arbejder med at styrke robust-

heden af fundamentet, så er følgende kvaliteter essentielle, og det vil 

være omkring dem, at vi arbejder i praksis hele vores første mødegang.

 
1. Fleksibilitet
Dvs. evnen til en tilpasning til udefrakommende kræfter. Det er elementet 

rum/luft, der er i fokus. 

2. transformation
Dvs. evnen til at omdanne alle udfordringer og problemer til kreative  

muligheder. Det er elementet ild, der er i fokus. 

3. sammenhæng
Det indre og det ydre, arbejde og fritid, alenetid og socialtid, meningsfuld-

hed i gøremålene – alle tingene skal balanceres og hænge sammen, for 

at man trives. Elementet er vand.

4. stabilitet
Livet er grundlæggende uforudsigeligt, og det byder konstant på foran-

dringer, som vi skal tilpasse os. Men alle har behov for, at noget holdes 

stabilt, føles stabilt. Elementet er jord.

De fire kvaliteter skal ses som dynamiske i sig selv - og dynamisk sammen-

hængende. Så altså; et solidt fundament er stabilt, men bliver det for 

stabilt, bliver det rigidt og stift. Hvorfor det komplementært set bør have 

fleksibilitet i sig for at den dynamiske balance bliver opretholdt. 

Livet byder konstant, i såvel småt som stort, fysisk og psykisk, på fødsel og 

død, altså transformationer, der foregår igen og igen, men hvor der kom-

plementært set alligevel er en fortløbende proces, en sammenhæng og 

dermed mening i det, der sker.
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De fire elementer:  
 
Jord, vand, ild og luft blev nævnt. Ej heller disse skal anskues statiske og 

entydige, men snarere havende et spektrum af muligheder i sig.

Jord  
kan være moseklistret, tørkesprængt, hårdt sammentrampet, humusfyldt, 

trampolinfleksibelt etc…

 

ild  
kan være en gnist, en eksplosion, brænde med gyldne bløde strøg, være 

ulmende, være sodende etc…
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Luft  
kan være tung stilstand, orkan-hidsig, hvirvlende, borende, stikkende, i flow 

behagelig brise, kold, varm, fugtig, tør etc… 

vand  
kan være rislende, blikstille, klart, mosegrønt, brusende, bragende, koldt, 

varmt, dampende, råddent, kvælende etc…

det er værd at iagttage sin yogapraksis, dans, motion, kost, relateren – ja, 
hele det levede liv ud fra disse perspektiver og indbyrdes dynamiske  
balancer og ubalancer.

Gennem denne detaljerede selviagttagelse får vi evnen til med små  

handlinger at flytte ubalancer i den konstruktive og rigtige retning.
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Jord

Luft

vand 

ild
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Årstidsbevidsthed
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august
August er i naturen: Høst. Fuld blomstring. Modning. Sensommeroverflod. 

Måske endda svulstigt.

Men også tiden hvor lyset er vigende igen. Farverne bliver lidt dybere. 

Alting begynder at gå lidt langsommere igen. Fuglene synger ikke lige så 

intenst som da foråret sprang.

Kulturrytmen er, at vi fleste lige er kommet fra sommerferie. Måske med 

opladede batterier? En kropslig levendehed efter at have været mere ude 

i naturen? Måske med lidt stress over en næsten for fyldt sommerferie og 

alligevel for lidt struktur? Eller…?

iagttageLse
Hvordan er august-aftrykket egentlig i kroppen?... I sindet?...

retningsdanneLse
Hvad vil du minde dig selv om næste år gerne at ville have mere af i 

august?... Og mindre af?...
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september
September er i naturen: Der høstes af de sene afgrøder. Der kan hænde at 

være lyse sensommeraftener med dybe farver, men mere kølighed. 

Duggen falder tidligere. Og mørket begynder at være mere present.

Kulturrytmen er, at vi begynder at krybe mere indendørs. Fokuserer på 

kulturtilbud og underholdning og fordybelse. Overraskes over, at der er 

mørkt, når vi står op. Og at mørket falder på, mens vi stadig har planer for 

aftenens udendørs gøremål. Måske på én og samme tid længsel efter 

hygge, te, varme tæpper og fordybelse – samtidig med lidt melankoli over 

sommeren, der er gået på hæld. 

iagttageLse
Hvad nærer din krop?... Hvad nærer din sjæl?...

retningsdanneLse
Hvad ønsker du dig mere af denne kommende måned?... Og mindre af?... 
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PROGRAM  

1. Fundament 
 
TIDSPLAN 
12.30-12.50: Præsentation af program 
Hver præsenterer sig. 
12.50-13.05: Programmet: 

• Et helt år.  
• Forskellige zoner i kroppen.  
• DIG det handler om.  Og i mellemperioden: Dig i verden og relationerne.  
• I hele 41/2 time= tage sig selv i hånden 
• Hver gang:  

o 1) Viden, omsat til krop  
o 2) Yoga  
o 3) Groove x 2 med  
o 4) Et lille pas afspænding / udspænding  
o 5) Meditation 
o 6) Refleksioner og noter 

• Mappen udleveres og gennemgås 
13.05-13.50: Viden 
Pause 
14.00-14.40: Yoga 
14.40-15.25: Groove1 
15.25-15.45: Udspænding / afspænding + balanceøvelser 
15.45-16.05: Groove2 
16.05-16.30: Meditation 
16.30-17.00: Refleksioner + Afslutning + Facebook oprettelse 
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UNDERVISNING, keywords 
Verden i et sandkorn. Jeg kan finde mit fundament uanset hvor jeg kigger hen, det 
er bevidstheden, hvormed jeg kigger, der er afgørende. 
Så fundamentet er i  

• FØDDER 
• CORE 
• ÅNDEDRÆT  
• LED 
• DET MUSKULÆRE 
• NERVESYSTEM 
• TANKER (altså hvor er grundlaget for hvor mine tanker opstår=bevidsthedens 

udspring). 
 
Vi prøver i praksis: 
FØDDERNES fire forbindelsespunkter. 
ÅNDEDRÆTTETs fundament såvel i bunden af udåndingen, i processen at trække 
vejret ind, som på toppen af åndedraget. 
MUSKLERNE – prøv noget progressiv afspænding og find fundamentet midt 
imellem de to yderpunkter – eller på bunden af opspændingen. 
NERVESYSTEM tager vi først en af de følgende gange. 
I TANKERNE – i meditationen prøver vi at iagttage: TankeSTRUKTUREN. Samt punktet 
for tankernes OPSTÅEN. 
LEDDENE er også en form for fundament – og det RUM, der er i leddene er vores 
fundament. 
 
FØDSEL / DØD 
Hvad i dig prøver du ubevidst at holde i live? – Alderstegn, relationer, idealer / 
værdier versus virkelighed. Tempo… Tid… Foran/bagefter – at få sjælen med på 
rejsen. 
 
Vejret tilsiger… 
Kroppen tilsiger efter ferien… 
Dagens gøremål tilsiger… 
Delene af kroppen – og åndedraget. 
Elementerne; Jord, ild, vand, luft.  
TING TAGER TID. ALTING HAR EN TID. 
Egne SPILLEREGLER integritet. 
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YOGA 
Fundament + core 

• Fundamentskabelse liggende se video http://time2be.dk/file/liggendeindrestyrkem4v 
• Forberedelse til Broen se video http://time2be.dk/file/forberedelsetilbroenm4v-0 
• Broen (35) 

• Mavestyrkelse (28) se video http://time2be.dk/file/mavestyrkelsem4v 
• Hænderne til fødderne (3) se video http://time2be.dk/file/haendernetilfoddernem4v 

Balance 

• Træet (50) se video http://time2be.dk/file/traeetm4v 
• Et-benet balance (52) 

Flow 

• Skuldrene – trådene i væggene se video http://time2be.dk/file/flowioverkroppenm4v 
Udstrækning 

• Duen se video http://time2be.dk/file/duenm4v  
• + se video om duens flaskehalse http://time2be.dk/file/duensflaskehalsem4v 
• Komulen se video http://time2be.dk/file/komulenm4v 
• Spredt benstrækning (20) 
• Haren (15) 

 

MEDITATION 
Fokus på: 

• Skelettet 
• Musklerne 
• Blodcirkulationen 
• Hjertet 
• Åndedrættet 
• Bevidstheden 
• Tankerne 
• Følelserne 

Observation af livet, der foregår i kroppen: Hjertet slår, blodet strømmer, 
åndedrættet flyder, fordøjelsen foregår, tankerne kommer og går, lyde opstår og 
forsvinder… 
 

 



YOGA-ØVELSER  
1.-3. Mødegang 
 

Til hverdagsbrug – sammensæt hvordan du vil 

 

 

 

5

På en udånding bevæg dit højre ben tilbage parallelt med det venstre. Tænk på at dit haleben skal stræbe op imod 
himlen, samtidigt med at du arbejder hælene mod jorden og slapper af i nakken og ikke lader skuldrene kravle op om 
ørerne. Bøj gerne knæene og pas på ikke at overstrække albuerne. Spred skuldebladene ud til siderne, hold ryggen 
lige, lad brystkassen være bred. Lad håndfladerne røre afslappet men fast ved underlaget. Mange skal i denne øvelse 
lave afstanden mellem hænder og fødder længere, tjek gerne dig selv i spejlet, at du har en fin trekantsform. 

Bruges øvelsen som mellemstation, træk vejret frit, giv slip i mave og mellemgulv.

Hunden Adho mukha svanasana 

3

På en udånding, med strakte arme, fold overkroppen fremover, lige ryg så længe som muligt, slap derefter af i nakken 
og rul ned. Bøj knæene nok til at fingerspidserne eller håndfladen kan røre jorden, aldrig foran tåspidserne men ved 
siden af fødderne. Slap af i nakken og skuldrene. Stå lige meget på for- og bagfod, yder- og inderside af fod, en solid 
jordforbindelse.

Hænderne til fødderne Pada Hastasana 

7

På en indånding presses »igennem« og op i 
kobraen. Toppen af fødderne er på jorden og 
benene er samlet. Slap af i skuldrene og sørg 
for et godt bøj i albuerne, så de kan holdes 
ind til siden. Lav bevægelsen sådan, at lang-
somt løftes først hovedet, næst det øverste 
af ryggen, sluttelig strammes lænden – altså 
sådan at øvelsen udføres af rygmuskulaturen 
og ikke armene.

Kobra eller Phønix Bhujangasana

Variation 1: Phønix: samme øvelse, bare med underarmene på 
jorden, et godt alternativ hvis man er stiv i ryggen eller for at 
skåne albuerne.

Variation 2: Opadkiggende hund. Adho Mukha Shvangasana. Knæ 
og hofter løftes fra underlaget, så det kun er hænder og fodryg, 
der rører gulvet. En meget kraftfuld variation, der kræver en stærk 
lændemuskulatur.



 

Balance 

 
 
 
  



Udstrækning & udspænding  
 
Duen  

 
 
Komulen 

 
 

 
 
  



!

STEMNINGER  

1. Fundament 
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September og oktober
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NæriNg, ForDØJeLSe &  
ForbræNDiNg
 
Den første måned havde vi fokus på vores rødder og fundamentet. Nu 

bevæger vi opmærksomheden lidt opefter.  

 

Helt konkret så havde vi fokus på bækkenbundsmuskulatur og den musku-

latur, der arbejdede sig opefter i kroppen, nemlig core-muskulatur. Hvilke 

organer er egentlig beliggende i det nedre underliv og opefter til ca. nav-

leområdet? Det er dels vore kvindelige kønsorganer (de er fokusområde 

3. mødegang), dels den nederste del af fordøjelsessystemet, tyndtarm og 

tyktarm. 

Lad os lige tage et kort konkret kig på fordøjelsessystemet i sin helhed, dog 

uden at dette skal blive en anatomilektion. Billedet og de korte sætninger 

skal mere minde om fordøjelsessystemets komplekse funktionalitet: 

 

 

mund

Grovhakning 

 

mavesæk

Finhakning og  

’syrebad’

 

Lever

’Kemifabrikken’ der 

danner fordøjelses-

fremmende stoffer og 

fjerner giftige stoffer

 

bugspytkirtel og  

galdeblære

Fordøjelsesfremmen-

de stoffer dannes 

tyndtarm

Nedbrydning vha 

bugspytsaft, galde 

mm. Næringsstoffer 

absorberes og udnyttes 

tyktarm

Omdannelse af 

væske fra tyndtarm til 

fæces. Udskillelse

Vil du mere i detaljer om anatomien, så konsulter fx Politikens anatomi-leksikon.
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Sat i helhedsperspektiv
I mere metaforisk og psykologisk forstand (og vi tror jo på, at kroppen sæt-

ter sig i psyken, og psyken sætter sig i kroppen), så kunne det være værd 

at tænke over: 

At mad hos mange af os har været sådan noget, der er blevet på-

tvunget os. Husker vi fleste ikke alle kommandoer a la: Vi spiser nu! Ikke 

være kræsen? Spis op! Ikke svine med og stikke til maden! 

At det hos mange af os har været erfaringen, at det er til aftensmålti-

det, at alle familiens konflikter viser sig tydeligst. Sådan at stemningen 

omkring det at spise har været trykket og betuttet, måske endda ag-

gressiv.

At meget af den mad, vi er blevet præsenteret for i tidens løb, slet ikke 

er den, som kroppen har haft mest lyst til. Men vi har lært at stille os 

tilfreds eller mistro det, som kroppen kalder på.

At vi har indtaget mange måltider, hvor vi slet ikke var sultne men bare 

spiste, fordi det er en vane.

At det der med prutten, bøvsen og toiletbesøg – det er sådan noget, vi 

diskret holder i baggrund og hverken forholder os særligt til eller taler 

særlig meget om, i hvert fald ikke i vores kultur.

I de fleste østlige kulturer beskæftiger man sig indgående med kvaliteten 

af fordøjelsen og udseendet og lugten af såvel afføring som urin. I både 

kinesisk medicin og indisk ayurvedisk medicin bruger man analysen af 

fæces og urin til at aflæse sundhedstilstanden, og man bruger den viden 

til at rense systemet som en balancerings- og helbredelsesmetode. 

Ayurveda har nogle smukke metaforer i sig, som vi kan 

lære af. Man bruger begrebet agni, der bedst 

oversat dækker over begrebet metabolise-
ringsevnen (direkte oversat betyder det 

nedbrydning og omsætning af et stof 

eller mad). Agni er en af de vigtigste 

indikatorer for sundhed. Man kunne 

også kalde det for fordøjelsens ild. Se 

billedligt for dig, at når en ild bræn-

der ved den rette temperatur og 

med tilstrækkelig ilt, så forbrændes 

træet helt op og giver mest mulig 

varme til omgivelserne. Der produ-

ceres ikke sod og giftig røg, når ilden 

brænder som den skal. 

På samme måde med fordøjelsen: Vores 

sundhed afhænger i væsentlig grad af evnen 

til fuldt at metabolisere den næring – men også 
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de følelser og de informationer - som vi tager ind. Krop, sind og energi ses 

som ét samhørende system, og derfor forstås »fordøjelse« inden for ayur-

veda som vores samlede fysiske, mentale og energimæssige fordøjelse af 

alt det, som livet udfordrer os med.  

Når vores metaboliseringsevne, vores agni, er i top og robust, kan vi fysisk, 

mentalt og energimæssigt eliminere affaldsprodukter optimalt og produ-

cere subtile essenser kaldet ojas. Der findes ikke et direkte dansk begreb 

herfor, men det er den psyko-fysiologiske essens, som er basis for klarhed 

i perception, fysisk styrke og velfungerende immunsystem. Begrebet ojas 

kan sammenlignes med kinesisk medicins chi, altså den livskraft eller livs-

energi, som vi fornemmer hos et andet menneske. Det er ikke den direkte 

og konkret målbare fysiske sundhed som et givent blodtryk, kolesteroltal, 

kondital mm. udtrykker. Det er den energi, som vi samlet fornemmer i et 

andet menneskes udstråling.

Hvis vores agni er svækket, er fordøjelsen ukomplet. Dette akkumulerer af-

faldsstoffer, der kaldes ama. Akkumuleringen af affaldsstoffer, eller ama, 

i systemet, leder til hæmmet flow af energi, information og næring, og er 

basis for, først fysiske og/eller mentale ubalancer, næst sygdom. Stagna-

tion, både fysisk og psykisk.  

Fysisk ubalance i kroppen har sin mentale pendant, hvor negative følelser 

som angst, vrede, grådighed og skyld skaber mental ubalance.  

Ubearbejdede / ufordøjede oplevelser bliver giftige - ligesom dårligt for-

døjet mad. Mentale toxiner ødelægger det frie flow af positive følelser og 

mental klarhed, og resulterer i kronisk psykologisk og følelsesmæssig ube-

hag. 

 

Hvis vi skal oversætte det til dagligt levet liv, så kan vi med dette perspek-

tiv være os bevidste om kvaliteten af ForDØJeLSeNS iLD, både fysisk og 

psykisk. 

Hvordan er din fordøjelse egentlig i det daglige? Flow-agtig? Gør den 

knuder? Er den sensitiv?

Hvordan lugter den? Hvordan ser den ud? Flyder den? Synker den?

Virker tissen sund? Eller for koncentreret? Har den en ’sund’ farve?  
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Ayurveda er et 5000 årig system for balance og

 helbredelse. Det stammer fra den vediske kultur i Indien

 (den grundlæggende filosofi, der går forud for bl.a. buddhismen). 

Ayurveda anvendes stadig i Indien, og har de senere år 

vundet udbredelse i vesten. Ayurveda er, udover at være et 

system til behandling af sygdom, en videnskab for livet

 (Ayur=liv, Veda=viden om).

 Det rummer en visdom omkring vitalitet og sundhed, 

angiver guidelines for en ideel daglig og årstidsafhængig rutine, 

adfærd, kost og en passende brug af vores sanser. I ayurveda 

er sundhed en dynamisk balance mellem vore 

omgivelser, krop, sind og sjæl. 

psykologien
 

Når vi således psykologisk og bevidsthedsmæssigt arbejder med at 

styrke dette center for livskraft og metabolisering, så handler det om: 

 

renhed
Dvs. at alle toksiner effektivt neutraliseres og elimineres, såvel fysisk 

som psykisk.  

Næring
Dvs. at essensen af energien styrker krop og sind. 

Yoga-praksissen denne mødegang bliver overvejende med fokus 

på at styrke fordøjelsens ild – på alle planer.  

Om følelsen og oplevelsen omkring det levede liv er plumrethed, 

uklarhed  og stagnation – eller flow og RENHED? 

og hjemmefokus bliver at være iagttagende omkring, det vi er, 
siger, tænker, gør, indtager og relaterer omkring, giver os selv og 
dem vi omgås NæriNg? 



renhed





Yoga
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G
ro
o
ve



Meditation



Årstidsbevidsthed
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oktober
 
Naturen viser tydelige tegn på at være på hæld. Farverne skifter og 
bliver gyldne. Høst-stemningen aftager. Mørket begynder at tage 
mere rum. Der er ikke lyst, når vi står op, og der er mørkt omkring 
aftensmad. Alting går lidt langsommere. Nogle fugle gør sig klar til 
at bevæge sig sydpå.

iAgttAgeLSe
Kulturrytmen er… 

Hvordan er september-aftrykket egentlig i kroppen?... I sindet?...

Hvad nærer din krop?... Hvad nærer din sjæl?...

retNiNgSDANNeLSe med bagudskuen
Hvad vil du minde dig selv om næste år gerne at ville have mere af i 
september?... Og mindre af?...

retNiNgSDANNeLSe med fremadskuen
Hvad ønsker du dig mere af denne kommende måned?...  
Og mindre af?... 



PROGRAM     

2. NÆRING, FORDØJELSE & 
FORBRÆNDING  
 
TIDSPLAN 
12.40-13.30: Yoga, se uddybning nedenfor 
13.45-14.45: Groove 
14.45-15.00: Refleksion 
15.00-15-30: Udstrækning 
     Kopi af første gang:  

• Duen 
• Komulen 
• Spredt benstrækning  
• Haren 

15.30-16.15: Dialog 
16.30-17: Meditation 

• Renhed 
• Næring 

 

 

  



YOGA 

Hvor første gangs yoga jo handlede om en stabil jordforbindelse og fast core, da 
begynder vi nu at arbejde blødhed, fleksibilitet og flow ind i underlivet. Dette for at 
skabe betingelserne for god fordøjelse og optimal peristaltik. Alle de indledende 
øvelser havde således til formål at massere og vride og løsne hele 
fordøjelseskanalen. 
 

• Liggende fundamentskabelse Gentag eventuelt at se de to små videoer ’liggende indre styrke’ og 

’forberedelse til broen’ samt repeter yogakortet ’broen’ fra første mødegang 

• + mavemassage se video http://time2be.dk/file/mavemassagem4v 
• Vinduesviskerne (10) 
• Mave-opsugning + massage af blød hængende mave – først liggende, så 

stående se video http://time2be.dk/file/sugmaveopm4v 
• Træet 
• Træet i vinden (påvirker det øverste af maven) 
• Taljevrid (påvirker det midterste af maven) 
• Vridende cobra (7) (påvirker nedre del af tarmene) 
• Bug-massage (påvirker nederste del af tarmen) 
Sluttelig lavede vi to øvelser, der er del af den klassiske øvelse, Solhilsen 
• Kobra – klassisk og med særlig fokus på aktivering af rygmuskler 
• Overgang fra kobra og op til hunden, fastholdelse af core se video 

http://time2be.dk/file/kobratilhundenm4v 
• + se video hvad angår faldgruber http://time2be.dk/file/kobratilhundfaldgruberm4v-0 

 
At holde sin fordøjelseskanal ren og i flow er som nævnt en helt normal del af 
yogaen. Mor jer eventuelt med at se denne her unge mand lave de klassiske 
øvelser :-) https://www.facebook.com/408950395943022/videos/486984474806280/ 
 

 



Fordøjelses-flow-fremmende øvelser 
2. mødegang 
 
Træet i vinden 

 
Taljevrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vridende kobra 

 
Bugmassage 

!

!

!

!



!

STEMNINGER  

2. Næring,  
fordøjelse &  
forbrænding 
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oktober & November
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LIvSkrAFteNS UDSPrING &  
kvINDeLIG CYkLUS
 

I den næste måneds tid skal vi ind og suge næring af det faktum, 

at i underlivet SkAbeS LIv på næsten mirakuløs vis. Eller i hvert fald 

betingelserne for liv. Og de grundbetingelser er der så rigelig grund 

til at forbinde sig til igen og igen. Fordi, selvom vi ikke udnytter den 

kapacitet til at få 15 børn, og selvom vi går i overgangsalder engang 

i slut 40’erne/50’erne, så er vores tese, at de psykologiske/energi-

mæssige grundbetingelser for at forbinde sig til og udfolde livskraften 

– måske endda med tiltagende styrke - er tilstede livet ud. 

Men det sker kun, hvis vi vælger det.

Fysiologien

Denne tredje mødegang fortsætter vi med fysisk set at have fokus i 

underlivet, men vi skifter organ-fokus, nemlig til de kvindelige kønsor-

ganer. Og dermed skiftes selvfølgelig også psykologisk fokus. 

Lad os lige få et overblik over fysiologien, så vi visuelt og kropsligt 

erkendelsesmæssigt gør det mere konkret og helhedsorienteret at 

forholde sig til. 

 

Som vanligt, hvis du har behov at fordybe dig, så er der fx: 

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/

Sammenlignende_anatomi_og_fysiologi/kønsorganer/kønsorganer_(Men-

neskets_kønsorganer) 

 

Illustrationen er også lånt herfra.
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Psykologiske egenskaber og begreber
Hvordan kan vi sammentrække essensen af de fysiologiske grundbetingelser 

til følelsesmæssige egenskaber og begreber? Det kan vi i ordene:

tiltrækning
Sammensmeltning

Disse vil således danne det essentielle grundlag for vores meditation hele 
den kommende måned.

tiltrækning vil sige et nærvær, hvor essensen af energien i kønsorganerne 

magnetiserer og tiltrækker kærlige forhold i alle typer relationer. 

Sammensmeltning vil sige et nærvær, hvor essensen af energien søger 

enhed med kernen i alt og alle levende. Enhedsbevidsthed i praksis.

Dvs. det vi kunne hænde at reducere til en seksuel energi skal i meget  

bredere forstand ses som en:

 

 

LIvSkrAFt 

 

som en psykisk styrke og vitalitet.  

Det er egenskaber og kvaliteter som evnen til at 

give og modtage med stærke følelser bag, 

det er lyst og lidenskab i bred forstand, 

det er forandringsvillighed, 

udspring af nye ideer, 

kreativ samarbejdsevne, 

overgivelse og tolerance.  
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Vi kan også knytte maskulin-feminin-balance-begreber på. Det feminine 

er fysisk i form af ægget som metafor receptivitet, åbenhed og modtage-

lighed (om end nyere forskning dog viser, at ægget faktisk er ganske  

selektivt omkring hvilken sædcelle, det lukker ind) – og det er vores natur-

lige udgangspunkt at være godt forankret i det kvindelige. 

Mens det maskuline – som vi selvfølgelig også som kvinder skal have og 

være i kontakt med – er ekspressivitet, at udøse i overflod, i metaforik fysisk 

set sæden der eksploderer ud og op. 

Et menneske i balance kan betragtes som at være en form for helvæsen, 

hvor det maskuline og feminine på det psykologiske plan eksisterer side om 

side og dynamisk veksler og interagerer. 

 

Hvor tydeligt er det feminine aspekt i din hverdag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor tydeligt er det maskuline aspekt i din hverdag:
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I de østlige traditioner, hvor man taler om energihjul / chakraer, så er det 

en glødende orange, der karakteriserer hele underlivet, altså metaforisk set 

en kraftfuld ild. Den orange farve dækker temaet fra sidst og temaet for 

denne gang tilsammen. 

Renhed

Næring

Tiltrækning

Sammensmeltning
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Hvad nu hvis vi gik mere i flow med 
den naturlige cyklicitet?
Vi stiller spørgsmålet, fordi vores oplevelse er, at vi kulturelt feedes negativt, 

hvad angår vores forståelse af den kvindelige cyklus. Fx:

Menstruation er sådan noget, der kulturelt omgærdes med bøvl og 

besvær. 

Mange har smerter – og det er der såvel kulturel forventning om, at vi 

har, og kulturel neglect om, at nogen har i en grad, så de ikke kan stå 

på benene.

Ægløsning koncentrerer vi os kun om, når vi ønsker at blive gravide.

PMS er kulturelt accepteret – og alligevel noget, som vi griner af og et 

eller andet sted forventer, at vi tager kontrol om at styre. 

Og vi kan fortsætte med mange flere statements… 

Og når vi kommer til overgangsalderen, uha, så bliver det helt galt. Hvis 

man fx læser på netdoktor.dk under ’overgangsalder’ så er fakta herom 

udelukkende hentet i de negative termers boldgade. Ting ’falder’, ’for-

svinder’, ’gener vokser’… Måske korrekt. Men der er ikke ét ord om, hvad 

kvinder ’får’ eller ’opnår’.

Så samlet set er synet vel overvejende, såvel blandt kvinder som mænd, 

dette: 

Ja, at være kvinde – med al den cyklicitet og alle de ting, der i tidens løb 
kommer ud af hende – det er noget værre bøvl!!! og det bliver bare værre 
og værre med alderen… Indtil hun til sidst tørrer ud!!!

Denne forforståelse – med dens mange små og store underfortællinger 

- vil vi gerne i den kommende måned udfordre dig til at stille spørgsmåls-

tegn ved. Ikke at vi vil negligere, at det besværlige og ubehagelige kan 

hænde at eksistere, men mere i retning af:

Når du tænker på, hvad du gennem livet har læst om, hørt om og talt med 

andre kvinder om, hvad angår den kvindelige cyklus, fysisk og psykisk, 

hvilken følelsesmæssig farvning får du så? 

Når du så tænker på din egen cyklus og dine oplevelser med den, hvor-

dan påvirker det så farvningen? – Bliver det værre endnu? Eller har du 

det egentlig okay, måske endda godt med din egen cyklus og rytme?

At kigge med nænsomhed på egne forforståelser om cyklus, kvinde-

lighed og kraft kan blive en meget spændende aha-agtig rejse…
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Vi har et samarbejde med Mette Hyldgaard, der formidler, hvordan det 

er muligt med en sensitiv selvindsigt at gøre ens cyklus til ens styrke. Hun 

har skrevet en fin perspektivudvidende artikel, der udgør en del af vores 

undervisningsmateriale: 

 

om CYkLUS 
- at sige ja til totaliteten i livet 

 

af Mette Hyldgaard Skovmose

Mettehyldgaard.dk 
 

Cyklus er den mest grundlæggende struktur eller orden, der findes om-

kring os. Vi kan se cyklussen i årstidernes skiften og i tidevandet, der skifter 

mellem ebbe og flod. Men den findes også i form af den kvindelige men-

struationscyklus. Og lige som naturen har skiftende energier og opgaver, 

så er den kvindelige cyklus indrettet på samme måde.

 

”Womens Bodies, Womens Wisdom”: ” We can reclaim the 
wisdom of the menstrual cycle by tuning in to the cyclic nature 
and celebrating it as a source of our female power. The ebb 
and the flow of dreams, creativity and hormons associated 
with different parts of the cycle offer us profound opportunity 
to deepen our connection with our inner knowing”  

Dr. Christiane Northrup: Womens Bodies, Womens Wisdom.                                                                               

Det feminine og det maskuline
Man kan sige, at vi som mennesker indeholder både de feminine og de 

maskuline aspekter. Går vi ned på celleniveau, når et menneske bliver 

til, så består det af et æg fra kvinden og en sædcelle fra manden. Og 

sædcellen er maskulin i sin essens, den er målrettet, og den er styret af 

en mission om at nå først hen til dette æg. I mange år har man betragtet 

sædcellens rejse hen til ægget ud fra et maskulint synspunkt – et darwinistisk 

synspunkt - hvor den stærkeste sædcelle overlever, og den der kommer 

først gennemborer ægget. I dag hælder man mere til en teori om, at det 

ikke er en krig mellem det maskuline og det feminine, men mere et sam-

arbejde. Ægget venter, det er hvilende og modnende, det har viddeop-

mærksomhed, og det venter på det rette øjeblik. Når sædcellerne når 

frem, er det ikke nødvendigvis den, der kommer først, der kan være flere, 

der må vente udenfor. Men ægget er tålmodig og hvilende og lukker kun 

den sædcelle ind, som er godt for det. Det giver et fundamentalt ander-

ledes billede af det feminine, det er ikke underkuet og eftergivende, men 

i en ventende, modende og hvilende tilstand, lukker ægget det ind, som 

det har brug for og lader det passere, som det ikke har brug for.
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Det giver en hel anden power til det feminine, som ikke er så kendt for 

vores kultur. For som udgangspunkt er de maskuline værdier blevet mest 

værdsat i vores kultur. Det er ofte sådan, at det vi forbinder med det 

feminine ikke værdisættes. Det er som om, vi skal være i gang for at blive 

værdsat. Vi har ordsproget: Du skal yde, før du kan nyde, som fremelsker 

den position. Og derfor har det cykliske også lidt trange kår i vores kultur  

– eller det vil sige dele af vores cyklus. Nemlig den del, hvor vi har brug for 

at gå ned i gear, hvor vi har brug for at være mere indadvendte.

Den kvindelige cyklus

FØrSte FASe. Dette er fasen lige efter menstruation. Det er her ægget 

påbegynder sin modning. Vi forbereder os på at skabe noget. Her er vores 

energiniveau højt, og vi er udadvendte. Det er på dette tidspunkt, vi kan 

være mest kreative. Det er på dette tidpunkt, vi får de gode ideer, det 

er et godt tidspunkt at udtænkte nye projekter, hvis man kan planlægge 

efter det.

 

ANDeN FASe. Det er ægløsningsperioden, her er energiniveauet også højt, 

og vi har gode kommunikationsegenskaber på det her tidspunkt. Her er vi 

meget receptive og fertile og taler vi på celleniveau, så er vi jo netop frugt-

bare, fordi det er her, vi kan blive gravide. Men det kan også overføres på 

vores liv generelt, for vi er også modtagelige over for omverdenen og for 

at skabe frugtbare samtaler og relationer. Det er ofte på dette tidspunkt 

sexlysten er størst.
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treDJe FASe. Energiniveauet falder, og vi har brug for at vende os mere 

ind ad. Vi kan bedre arbejde med rutineopgaver, og vi har ikke lyst til så 

mange nye input. Det er denne fase i cyklus, hvor vi kan se tilbage og 

reflektere. Hvis vi taler på celleniveau, så er det her vi begynder at udskille 

det æg, der ikke blev befrugtet. Vi skal til at rense ud, revitalisere og trans-

formere os og begynde på ny. Men det er også her, man har mulighed for i 

sit eget liv at kigge ind ad. Hvad har jeg skabt i mit liv? Hvad er frugtbart for 

mig? Hvad skal jeg give slip på? Hvad har jeg lyst til at modtage og tage 

ind? Hvad har jeg lyst til at give slip på? Lige inden menstruation falder 

energien, livskraften, vi skal til at give slip på ægget. Og dette energini-

veau inviterer til indadvendthed og eftertænksomhed. Væggen mellem 

vores bevidste og ubevidste er tyndere, så der er en tæt kontakt mellem 

vores indre viden om, hvad der giver mening i vores liv uden for. Det er her 

vi er modtagelig overfor intuitive beskeder fra vores indre.

 

FJerDe FASe. Menstruationsfasen. Igennem historien har man betragtet 

denne del af cyklus på forskellig vis, lige fra et helligt tidspunkt, hvor kvinder 

får mulighed for at trække sig tilbage, til noget urent, til noget som skal 

gemmes væk og ellers ikke noget, man skal lade sig mærke med. Det er 

på dette tidspunkt i cyklus, at kroppen giver slip, den renser ud, og har som 

udgangspunkt brug for hvile og for at foretage sig så lidt som muligt. Ideelt 

set skal du prioritere dig selv først i denne periode, lave så få aftaler som 

muligt og lave så lidt som muligt.
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om meNoPAUSeN
På et tidspunkt holder cyklussen op for den enkelte kvinde, og i vores kultur 

er det ikke en periode vi hylder, men en periode, som samfundet og læge-

videnskaben langt hen ad vejen sygeliggør. Der er meget lidt fokus på det 

vækstpotentiale, som ligger i denne periode. Når menstruationscyklussen 

stopper, så bliver flowet mere stabilt, og der en enorm power gemt i denne 

stabilitet. Man er mere i direkte kontakt med intuition og visdom, som en 

kvinde i cyklus kun er i kontakt med i løbet af cyklus. 

I den gamle keltiske kultur sammenligner man den 

unge jomfru med en blomst, moderen med 

frugten og den modne kvinde med et frø. 

Denne måde at betragte kvinden på, kommer 

også til udtryk i form af den keltiske gudinde 

Brigit, som er en treenighedsgudinde, som på 

én gang indeholder disse tre aldre. 

Frem for at betragte kvindelivet som en nedadgående 

spiral, hvor alt ting stopper ved menopausen, sættes her et 

helt andet kvindesyn i spil. Den modne kvinde indeholder det 

hele – hun er en ”maggi-terning” af sensualitet, ungdommelig-

hed, hun er moderen, men hun er også viis, fordi hun har livserfaring. 

Gå på opdagelse i din egen cyklus - at sige ja til totaliteten af din natur
Ved grundlæggende at acceptere og værdsætte din cyklus og ved at 

byde alle dele af din cyklus velkommen, kan du skabe større balance i dit 

liv, og du kan undgå eller mindske gener, som man normalt forbinder med 

cyklus. Den måde du gennemlever den nuværende cyklus, danner funda-

mentet for din næste cyklus. 

Måske skal du først til at lære din cyklus at kende og blot registrere de 

forskellige typer af energier og følelsesmæssige tilstande, der er til stede i 

løbet af cyklus. Måske har du ikke længere en menstruationscyklus. Måske 

står du lige før menopausen. Under alle omstændigheder giver det me-

ning at tune ind og finde din egen rytme, at mærke efter om der er tilstan-

de og energier, du accepterer bedre hos dig selv end andre.

Artiklen er skrevet med inspiration fra:

”Womens Body, Womens Wisdom” af Dr. Christiane Northrup

”Et sprog for det kvindelige” af Neel Fasting

”Kvinden i Shamanens krop” af  Barbara Tedlock



Yoga



groove



med
     ita
tion
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Årstidsbevidsthed
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November
 
November i naturen: Dagslyset svinder lidt mere for hver dag, der 
går. Grå, tung himmel og blæst er normalt og forventeligt. Der er 
stadig fugle, der samler sig i flokke for at tage på træk. Nogle er 
forblevet her, men er blevet lidt stille. Træerne står nu helt eller delvist 
nøgne. Enkelte grøntsager og frugter høstes stadig. Rodfrugterne 
er spændstige og kalder på at blive spist på alskens måder. Enkelte 
sensommerblomster forbliver stædigt blomstrende. November- 
kaktus er i sit es. 
 
Kulturrytmen: Kalenderen sikkert tæt; det er i mørket, at vi bruger de 
indendørs kulturelle tilbud allermest. Mørket er nu en del af dagtimerne. 
Energi-niveauet er måske ikke helt så højt som kalender-aktiviteterne 
tilsiger at den burde være? Omvendt er betingelserne for indad-
vendthed, koncentration og fordybelse - og hygge - optimale.

IAGttAGeLSe
Hvordan er oktober-aftrykket egentlig i kroppen?... I sindet?...

Hvad nærer din krop?... Hvad nærer din sjæl?...

retNINGSDANNeLSe med bagudskuen
Hvad vil du minde dig selv om næste år gerne at ville have mere af i 
oktober?... Og mindre af?...

retNINGSDANNeLSe med fremadskuen
Hvad ønsker du dig mere af denne kommende måned?...  
Og mindre af?... 



PROGRAM 
3. Livskraftens udspring  
& kvindelig cyklus 
 
 
TIDSPLAN 
 
12.30-13.00: Siden sidst 
13.00-13.30: Landing+ tosom opvarmning 
13.30-14.00: Dagens tema + materiale udleveres 
14.15-15.00: Yoga 
15.00-16.00: Groove 
16.10-16.30: Udstrækning, kopi af første gang:  

• Duen 
• Komulen 
• Spredt benstrækning (20) 
• Haren (15) 

16.30-17.00: Meditation 
• Tiltrækning 
• Sammensmeltning 

 

 
  



UNDERVISNING, keywords 
 
Kvindeligt kraftvæsen 
Være i det sensuelle. 
Hvor er modtageligheden i dig? 
Alting starter med ynde. 
 
Uafhængighed versus afhængighed af det interaktionelle 
Skal kunne det med: 

sig selv 
børn 
mænd 
veninder  

 
Hvad skal jeg gribe ud efter at gøre mig modtagelig for?? 
 
Det planlagte og det uplanlagte. 
 
Give-modtage er hele tiden i bevægelse. 
 
Normal – er død! 
Naturlig 

- Når noget er fortrængt i længere tid, så er det naturligt, at noget reagerer 
på en bestemt måde. 

 
Femininitet er ikke passiv – det er levende aktivitet i det at være modtagende på 
en åben, ypperlig tilstedeværende måde. Det modtagende er lig med at 
modtage energi og frø. Nogle frø spirer og feedback-looper og afstedkommer 
fødsel, der kan udvikle sig til ’ingenting’ – eller blive eksponentiel vækst. Det er det 
feminines natur: Det modtager og giver videre og tilbage uden at prøve at 
beregne slut-udbytte; det er ikke tilknyttet effekten. 
 
 
  



YOGA 
Læne sig ind i, læne sig op ad… 
 
Det kvindelige kraftcentrum – blødt og kraftfuldt (15 min) 

• Katten (16 & 17) strækker sig 
• Hunden (5) der strækker og vrider sig og laver store bevægelser 

o Ben op og langt bagud 
o Ben langt fremefter 
o Knæ ind til næsen 
o Overgang til due og kobra-lignende 

• Hænderne til fødderne og rul op (3) 
 
Balance, som første mødegang (som fællesøvelser) (20 min) 

• Et-benet balance (52) 
• Træet (50) 

 
Udfasning (10 min) 

• Triangel (43) 
• Triangel twist (44) 
• Savasana (8) 

 
 
Billeder af nye øvelser: 
 

 



!

STEMNINGER  

3. Livskraftens udspring  
& kvindelig cyklus 
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November & DeCember
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ÅbeNheD
hver gang du åbner din dør 

med ærlighed til ‘det der er’ 

kan jeg trække vejret

forsvarsværker falder i grus

fejlslutninger, fantasier fejes af bordet

vi ser virkeligheden klart i øjnene

tak for din åbenhed

du giver alle mere plads

ved at tage lidt plads

dele et par ord

om det

der er dit

når give og modtage begge er tilstede 

skabes genklang

det er en smuk klang

selv når den skurer

og noget lige skal klinge af

GeNKLANG
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FrA væreN tiL GøreN 
- Værenskvaliteter omsat til handling 
 
I den næste måneds tid skal vi bygge ovenpå de foregående måneders 

arbejde. Forløbet har været bygget op således:

Første fokus var: Bevidsthed om og styrkelse af FUNDAMENT.

Det næste fokus var en intention om endnu mere flow i: NÆRING,  

FORDØJELSE & FORBRÆNDING .

Det tredje fokus var en realisering af al den kraft, der er i: LIVSKRAFTENS 

UDSPRING & observation af rytmiciteten i samt større accept af den  

KVINDELIGE CYKLUS.

Vi har haft nøgleord som: Styrke & Kraft, samt Væren, Blødhed og  

Sensitivitet henover alle de tre fokus-områder. 

Forløbet har indtil nu opfordret dig til i høj grad at ’blive hjemme i dig selv’ 

og mærke efter og udforske dine mønstre på en iagttagende og nysger-

rig måde. Uden at beskæftige sig særligt med, hvad der sker ’derude i 

verden’ og uden at beskæftige sig med, hvilken form for handlen, det skal 

afstedkomme, det du erfarer inden i dig selv.

Nu bevæger vi os opefter i kroppen, til SoLAr PLeXUS og alt det, som solar 

plexus er fysisk og psykisk hjemsted for. Vi kan bruge to nøgleord for områ-

det: GræNSer og hANDLiNG.

Området er sæde for GræNSer. Sunde grænser. Tænk på en bokser i en 

boksering; vedkommende kan tåle at blive slået i solar plexus, hvis han / 

hun har en stærk mavemuskulatur og er forberedt. Det er en helt konkret 

og solid grænse. Det er ikke fordi, at livet forventes at være bokseringslig-

nende i vilkårene – i hvert fald forhåbentlig ikke så ofte. 

Tværtimod stræber vi vel efter at leve sammen i fredsommelighed og 

gensidigt opbyggende relationer. Men faktum er nok for vi fleste, at vi ofte 

presses af eller slår os på andre menneskers - eller egne - krav og forvent-

ninger til os. Eller når vi (UHA!) gætter på andres forventninger til os. Så 

derfor er det værd at tænke over, med hvilke energier, vi vil svare tilbage 

på hverdagens op- og nedture. Dét vil de to næste mødegange beskæf-

tige sig med. 
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Fysiologien

ÅNDeDræt
bUGhULemUSKeL (DiAPhrAGm) 
vAGUSNerve oG NerveSYStem

Vi flytter nu opmærksomheden op til solar plexus-området. 

Vi kunne vælge at kigge ind i organerne, der ligger øverst og har  

med begyndelsen af fordøjelsen at gøre. Og hvis f.eks. du oplever 

mange smerter i maven, hver gang du har spist, eller du har meget 

syre i maven, så kan det være en god idé. 

Vi vil dog koncentrere os om ét område i vores selvobservation og yoga-

praksis, fordi dette sted udgør et nøgleområde i at udvikle en større selvfor-

ståelse i hele solar plexus området, nemlig bughulemusklen.

Når der udføres åndedrætsøvelser, så er en af de vigtigste nøgler til at 

kunne flytte ens bevidsthedstilstand præcis derhen, hvor man ønsker sig, 

kendskab til sammenhængen mellem bughulens opspænding/afspæn-

ding og det autonome nervesystems balance. 

Vær nemlig bevidst om, at man på indåndingen via vagusnervens tilhæft-

ning i den opspændte bughule, aktiverer det sympatiske nervesystem, dvs. 

den del af nervesystemet, der højner energien. 

Og på udåndingen når man slapper mellemgulvet, via vagusnerven, 

aktiverer det parasympatiske nervesystem, dvs. den del, der giver ro og 

centrerethed. 

Åndedrætsbaserede meditationsøvelser fordy-

bes yderligere, når man gør sig bughulemusklen 

(diaphragm), muskulaturen omkring den, lun-

gernes placering, deres fleksibilitet og mavens 

opspænding og afspænding bevidst. 

Brug billederne til at gøre dig fysiologien bevidst. 

Mærk indeni, om du har styr på, når bughulen 

løsner og får faldskærmsform, og når den spæn-

der op og bliver presset mere flad i det. 

Når du med åndedrætsteknikkerne kan aktivere 

det parasympatiske nervesystem, så kan du til 

enhver tid styre dig selv ned i en mere afspændt 

tilstand, selv hvis du vågner om natten med 

smerter, tankeoverload, hjertebanken e.a. - og 

gerne vil falde i søvn igen. 
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Psykologien

At handle er altid forbundet med én eller anden form for tænding i bug-

hulen. Mest primitivt kan vi agere ud fra angreb-flygt mekanismen, og her 

spænder vi kraftigt op, som om vi var klar til at blive bokset på og bokse 

tilbage. Går vi til de mere udviklede gensvarsmåder, så gør vi rummet i 

solar plexus mere blødt og rundt. Ikke slasket afspændt. Men rummeligt – 

og givende os muligheden også at være mentalt åbne og rummelige. Fra 

denne mere bløde måde at være tilstede på, kan vi være stille årvågne, 

kreative, eller måske sågar agere fra vores ’kloge, vise selv’. Den blødere 

måde at være i verden på, forudsætter selvfølgelig, at vi har tillid til - eller 

arbejder med at have tillid til, at ’verden vil os det godt’.

De forskellige gensvarsmåder har altid deres kropslige gensvar i bughulen, 

er vores tese. Så derfor:

Læg måske mærke til, hvordan og hvor meget du spænder op i bughulen 
gennem dagens mange gøremål.

og hvordan det har sammenhæng med de følelser, der omkranser dine 
handlinger.

Ligesom da vi udforskede vores bækkenbundsopspænding / - afspæn-

ding, er det virkelig en af nøglerne til at forstå ens måde at være i verden 

på. Og ad en simpel vej måske ændre trælse, udmarvende vaner.

Fordi at spænde op i bughulen kan være eller blive en dårlig vane, hvis vi 

pålægger os selv at være ’på’ eller hvis vi opfører os, som om vi lever i en 

boksering. Eller hvis vi blot trækker maven ind, fordi vi går i for stramt tøj el-

ler bare vil se flad mave agtige ud.

Det er som sagt især ved hjælp af åndedrætspraksisser samt muskulær 

bevidsthed, at vi kommer mere i proaktiv skabelse, frem for at eksistere 

fortrinsvist reaktivt på omverdenen.

Til den mere proaktive skabelse, kan vi arbejde os igennem nedenstående 

struktur. Vær bevidst om, at bagom strukturen er der et usynligt spørgsmål: 

Hvad er dine væsentligste værdier? Altså:

Hvad er virkelig vigtigt? Og hvor meget vægt har det i vores hverdagslivs-

handlinger? Skal der justeres, så vores handlinger i højere grad afspejler 

værdierne?

Øvelsen hjælper dig således til at operationalisere dine værdier.

ønske: På det bredest tænkelige plan er det vigtigt at sætte overlægge-

ren højt: Hvad kunne du på svulstig vis tænke dig at ønske dig? Bare drøm! 
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Gør det farverigt, overdrevet, lækkert – uden at tænke på ulemperne og 

skyggerne ved drømmene.

intention: Drømme er lækre. Dagdrømme er flødeskum for sjælen. Men når 

vi vil have noget til at ske, så skal der skærpes yderligere ind, strømlines. 

Der skal sættes fokus bag. Handleretninger skal gøres. Så skærp nu lidt ind 

– vælg én flig af dine drømme og begynd at gøre den lidt mere konkret: 

Hvordan nærmer du dig opfyldelsen af den? Hvad skal der til for at komme 

videre hen imod realisering? Og hvad må du så give slip på i erkendelsen 

af, at man kan ikke alt på én gang. Med andre ord: Hvad ’betaler’ du for 

at skærpe ind og ville dette?

vilje: Næret af energien fra ønsker og intentioner sætter du nærmest  

ubesværet i handling.

Skæbne: Når vi snævrer yderligere ind, og når vi rent faktisk har handlet, 

og vi måske bliver ved med at handle, så bliver vore udlevede handlinger 

til vores skæbnestruktur. Vi kan ikke gøre ting ugjort. Og både det gjorte og 

det ugjorte bliver til egentlig skæbne. Skæbne erkendes bedst baglæns 

og fornemmes kun svagt intuitivt forlæns.

Kvaliteterne kan også krydres med synonymer som: Personlig styrke, auto-

ritet, energi, beherskelse / selvkontrol, udstråling, varme, metabolisering af 

følelser.

Øvelsen skal ikke bruges til – eller nære illusionen om - at ”bare jeg tænker 

de rigtige tanker på den rigtige måde, så sker det, jeg gerne vil have til 

at ske”. Det er ikke en måde, hvorpå man kan få kontrol over andre men-

nesker eller sit liv. Det er mere en invitation i retning af, at i livets mange 

strømninger, da er det konstruktivt at gøre sig klart, hvad du gerne vil have 

mere af, mindre af, og hvad du gerne vil fokusere intensivt på.

Eller sagt på en anden måde: At du tiltager dig retten til at være hele dig. 

Og fylde i verden som DIG.

De fire ord: ønske, intention, vilje, Skæbne kan bruges til at lave oven-

nævnte kognitive øvelse.

De kan også bruges meditativt, som en struktur, hvor betingelserne skabes 

for, at svar flyder op til overfladen som billeder og ord. Den meditation 

laver vi, når vi mødes.
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SAmKLANG 
gå op i en højere enhed

det er groovens essens

musikken og dine frie, naturlige bevægelser går op i en højere enhed

du træder ind i musikken 

lader den gøre indtryk

giver det udtryk

giver dig selv plads til udforskning, nysgerrighed og leg

sammen med os andre

der er vi frie

uden fordømmelse

det er et enkelt og fint rum

nærvær og løssluppenhed på samme tid

slip det løs

sig det højt

dans det ud

ud med det

Aaah...

g
ro
ov
e
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intention

vilje 

Skæbne
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Årstidsbevidsthed
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December
 
December i naturen: Alle bladene er ved at være faldet af træerne, 
der nu står nøgne. Nogle gange kan det måske opleves som næ-
sten dødt, skræmmende, bart. Andre gange mere skulpturelt, gen-
nemskinneligt, klart. Flyttes perspektivet til, at safterne er trukket ned i 
de frostsikrede rødder, og der blot tages en god og nærende pause 
til både dvale og dvælen, så er der ligesom mere rum og nydelse i 
tilbagetrækningen. Så det blot lækkert liv i slow flow. Mikroorganis-
merne stadig i fuld gang – der skal blot kradses lidt i jordbunden for 
at se, at der er gang i den, året rundt.

Ligesådan med mørket: Skræmmende, nedlukkende? Måske er det 
det, vi ser mest af i november. Men det kan også være, at vi nyder 
at være dovne, putter os under tæpperne, bruger en vamedunk 
til natten. Tager et langt karbad. Nyder kontrasten og den kæmpe 
spændvidde der er mellem kulde og varme, mellem lys og mørke.

Kulturrytmen begynder i slutningen af november at trodse mørket, 
julelysene pibler frem rundt omkring i de private haver og på alta-
nerne. Og i december be- og oplyser vi på helt amok-agtig vis. Der 
hygges og der er masser af samvær omkring mad og godter. Jule-
sang, julekoncerter, julefrokoster, julegaver begynder at fylde hos de 
fleste...

Og den 21. december, på årets mørkeste dag, vender lyset igen.

iAGttAGeLSe
Hvordan er november-aftrykket egentlig i kroppen?... I sindet?...

Hvad nærer din krop?... Hvad nærer din sjæl?...

retNiNGSDANNeLSe med bagudskuen
Hvad vil du minde dig selv om næste år gerne at ville have mere af i 
november?... Og mindre af?...

retNiNGSDANNeLSe med fremadskuen
Hvad ønsker du dig mere af denne kommende måned?...  
Og mindre af?... 
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Vi taler om 

feminin ynde, blødhed, opmærksomhed, kraft, modtagelighed

Hvad hvis vi sætter maskulin foran?

maskulin ynde, blødhed, opmærksomhed, kraft, modtagelighed

Kig efter overskuddet
Det er ikke altid dig

der har det

eller skal ha’ det

Tænk, at vi kan blive bedre 

til sprogligt og handlingsmæssigt 

at afdække vores underskudssituationer. 

Cyklus fx.



PROGRAM  

4. Fra væren til gøren 
 
TIDSPLAN 
12.30-13.00: Tratak 
Kig på et tændt lys i 10 minutter. Slap så meget af som muligt i øjne og 
ansigt. Hold fokus på en afspændt måde. 
Sluk derefter lyset og luk øjnene. Hold fast i efterbilledet så længe, det 
er dig muligt. Når det hopper eller glider ud til siderne, slap endnu mere 
af i ansigtet og øjnene og forsøg at bringe det tilbage så mange 
gange, det er dig muligt. Efterbilledet vil skifte udtryk flere gange, indtil 
det helt fader væk.  
 
Udbytte: Denne øvelse er en klassisk fokuserings- og 
koncentrationsøvelse. Du træner at være i fokus på en afspændt 
måde. Mange bruger for meget energi på at se; øvelsen går imod 
denne tendens, og lader dig forblive afspændt helt ind i midten af 
hovedet, også selvom du skal holde fokus på noget ydre. 
 
Øvelsesdelen hvad angår at fastholde det indre billede, når lyset er slukket, skærper koncentrationsevnen, både helt 
konkret og subtilt. Det kan ikke lade sig gøre at fastholde billedet, medmindre du er helt afspændt og tankestrømmen 
forbliver i baggrund. Tilsammen skærpes den indre og den ydre visuelle sansning.  
 
Øvelsen kan også bruges metaforisk; at man f.eks. afdækker og indsnævrer stimuli i sit arbejdsrum. Den kan laves med 
andre ting som f.eks. at kigge på en blomst, et træ eller andet, der behager øjet. Dog er det sværere at arbejde med 
efterbilledet med disse ting.  

 
13.00-13.30: Siden sidst 
13.30-14.00: Dagens tema + materiale udleveres 

  Forklaring af bughulen og åndedrættets betydning 
14.15-15.00: Yoga 
15.00-16.00: Groove 
16.10-16.30: Udstrækning, som du øvrige gange 
16.30-17:00: Meditation 
     Fokus på, i lyset af kerneværdier ’essens’: 

• Ønske 
• Intention 
• Vilje  
• Skæbne 

 
 

 

 

  



 

YOGA 

ÅNDEDRÆTSFOKUS I ALT 

• Det fuldkomne åndedræt se video http://time2be.dk/file/detfuldkomneandedraetm4v 
• Det fuldkomne åndedræt i hunden se video 

http://time2be.dk/file/detfuldkomneandedraetihundenm4v 

• Hænderne til himlen 
• Hænderne til fødderne 
• Rytteren 
• Op i hunden der strækker og vrider sig og laver store bevægelser 

o Ben op og langt bagud 
o Ben langt fremefter 
o Knæ ind til næsen 
o Overgang til due og kobra-lignende 

• Kobra 
• Triangel 
• Triangel twist 
• Universalstilling 

 

DEN FULDE SOLHILSEN praktiseres hvis alle er med: 

 

Surya Namaskar
Solhilsen

HÆNDERNE TIL HJERTET
Pranamasana 

Tag et fuldt dybt åndedrag

HÆNDERNE TIL HIMLEN
Hasta Uttanasana
Træk vejret ind

HÆNDER TIL FØDDER
Pada Hastasana

Pust ud

RYTTEREN
Ashwa-Sanchalanasana 

Træk vejret ind

HUNDEN 
Adho mukha svanasana 
Pust ud

OTTE LEMMER-ØVELSEN
Asthanga Namaskar
Hold vejret ude 
- eller tag et fuldt åndedrag

KOBRA ELLER PHØNIX
Bhujangasana
Træk vejret ind

HUNDEN 
Adho mukha svanasana

Pust ud

RYTTEREN 
Ashwa-Sanchalanasana
Træk vejret ind

HÆNDER TIL FØDDER
Pada Hastasana
Pust ud

HÆNDERNE TIL HIMLEN
Hasta Uttanasana

Træk vejret ind

HÆNDERNE TIL HJERTET
Pranamasana 

Pust ud



!
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4. Fra væren til gøren
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aT LEVE FRa HJERTET 
- Alt og alle hænger sammen
 
Sidste mødegang havde vi fokus på kvaliteterne: Ønske, intention, vilje, 

skæbne. At bringe disse i samklang med den farvning, hvormed vi ønsker 

at møde verden, nemlig med den størst tænkelige frit flydende kærlighed, 

er dét, der er vores mål med denne mødegang.

Opmærksomheden flyttes yderligere opefter i kroppen, nemlig op i hjerte-

området.  

 

Hjertet er stedet for livsånden, stedet hvor helt konkret livet beviser sig – og 
livet slutter med den sidste udånding og det sidste hjerteslag. 

Alle religioner og filosofier udstikker etikker, normer og regler for omgang 

med hinanden. Inspirationer og rettesnore i forhold til, hvordan vi kan leve 

mere næstekærligt. 

I forventning om, at du nogenlunde kender det kristne kærlighedsbudskab, 

som det beskrives i Biblen, vil vi citere én af de religions-integrativt nule-

vende spirituelle lærere, der konkret har udrettet allermest i næstekærlig-

hedens tjeneste globalt set. Hun hedder Mata Amritanandamayi. Også 

kaldet Amma. Læs evt. om hende på www.amma.org. Essensen af alle 

religionernes og filosofiernes budskab har hun samlet i dette citat:

“Gud er den udelelige enhed blottet for alle grænser eller adskillelse. I 

Moder Natur, atmosfæren, fugle og andre dyr, planter og træer er hvert 

eneste atom fyldt af denne guddommelige kraft. Gud er fuldt til stede i alt, 

hvad der er levende og i alle ting. Når vi virkelig forstår denne sandhed, er 

det eneste, vi kan gøre, at elske os selv samt alle omkring os. 

Den første bølge af kærlighed opstår inde i os. Når en lille sten rammer en 

stillestående dam, formes den første lille bølgering omkring selve stenen. 

Gradvist udvides bølgeringene mere og mere, indtil de når kysten. På 

samme måde bør kærlighed begynde fra vores indre. Hvis vi er i stand til 

at rense vores iboende kærlighed, vil den gradvist udvide sig til at omfatte 

hele verden.”



 dec/jan  59

’Med hjertet som indgang’ er et perspektiv at lægge henunder alting, et 

klarhedsfilter eller et fundament af en slags. Det kan tegnes således:  

Compassion  
Compassion-begrebet har vundet stærkt indpas de senere år i 
mindfulness-bølgen.  
 
Compassion kan forstås som passion for omsorg – med andre og sig 
selv. Når man uanset karakteren og kvaliteten af den enkelte rela-
tion har en passion for at hjælpe eller forstå en anden eller sig selv, 
så oplever man compassion.  
 
Det enkeltord, der på dansk kommer tættest på, er »barmhjertig-
hed«. Og uden at det skal blive religiøst, så er det smukt metaforisk 
fortalt i lignelsen om Den Barmhjertige Samaritaner i Bibelen (Det 
nye testamente, Lukas Evangeliet, 10:25-37).  

For helt at have begrebet på plads skal det understreges, at 
compassion ikke er »medlidenhed med«. Når man er barmhjertig, 
lider man jo ikke med den berørte; tværtimod giver man med stabil 
kraft en rendyrket omsorg, uafhængig af situation og person.  
 

Kærlig venlighed 
”Compassion”

Grundlæggende 

forholdemådeTil kroppen

Til åndedrættet

Til mindfulness
Til naturen

Til meditation

Til relationer
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»Medfølelse« er også en for upræcis oversættelse. Medfølelse eller 
»empati« er evnen til at genkende og forstå andres følelser. Det er 
evnen til at sætte sig i andres sted.  

Begrebet skal heller ikke forveksles med »sympati«, som er at dele 
en følelse med en anden person. I empatien føler man sig ind i den 
anden, i sympatien såvel som i medlidenheden føler man med den 
anden.  

Ordet compassion stammer fra det buddhistiske begreb tsewa, 
uden at de to ord er direkte oversættelige med hinanden. Og det 
ord omfatter på en og samme tid barmhjertig med én selv og andre.  
 
Vil vi lidt mere psykologisk og operationelt have fat på, hvad det be-
tyder og hvordan vi gør, så kan nedenstående figur hjælpe på vej. 
Den illustrerer, hvordan mindfulness og compassion spiller sammen 
og tilsammen udgør en centrerethed og balance imellem forskellige 
parametre:  

Så vi kan vælge at se compassion som dét, vi kan praktisere, når vi 
balancerer jeg- og du fokus, og når vi balancerer fornuft og følelse 
samt balancerer fortids- og fremtidsrettethed.  

Når disse tre parametre er i balance, kan vi således opleve bevidst-
hedsmæssige tilstande, hvor vi accepter nu’et, præcis som det ér og 
med dybfølt, kærlig omsorgstrang praktiserer egen- og næstekær-
lige handlinger.  

 
 
 
 
 
 

Compassion

Fremtid

Følelse

Jeg

Fornuft

Fortid

Du
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COMPaSSION OG KÆRLIGHED ER TO aSPEKTER aF DET SaMME.  
 
Dalai Lama kobler compassion-begrebet sammen med kærligheds-
begrebet på følgende klare måde: 

”Before we can generate compassion and love, it is important to have a 

clear understanding of what we understand compassion and love to be. 

In simple terms, compassion and love can be defined as positive thoughts 

and feelings that give rise to such essential things in life as hope, courage, 

determination, and inner strength. In the Buddhist tradition, compassion 

and love are seen as two aspects of the same thing:  

Compassion is the wish for another being to be free from suffering; 

love is wanting them to have happiness.” 

 
jfr. hans hjemmeside www.dalailama.com

Hjernen i hjertet 
 

De sidste to årtier er der kommet væsentlig ny viden om hjertet 

fysiologisk set – som understøtter både den psykologiske og den 

sjælelige oplevelse, som vi fleste har af, at hjertet virkelig er livskraftens og 

kærlighedens udgangspunkt og centrum.  

 

Hjertet råder over sit eget netværk af semiautonome neuroner. Det er 

derudover en lille hormonmaskine. Det udskiller sin egen adrenalinbehold-

ning, som det frigiver til blodbanerne, når det skal fungere på højtryk. Det 

udskiller og kontrollerer også afgivelsen af hormonet ANF, der regulerer 

blodtrykket. Det udskiller sin egen beholdning af ocytocin, kærlighedshor-

monet. Det sendes ud i blodet, når en mor ammer sit barn, eller når to 

personer gør kur til hinanden – og under en orgasme. Disse hormoner 

indvirker direkte på hjernen. Hjertet lader kort sagt hele organismen få del 

i de variationer i det udstrakte elektromagnetiske felt, som man kan måle 

flere meter ud fra kroppen – men som i hvert fald videnskaben endnu ikke 

kender den fulde betydning af. (Om end de spirituelle traditioner i flere tu-

sinde år har sat ord herpå.) Med andre ord: Hjertet sanser og føler. Og når 

det udtrykker sig, påvirker det hele organismens fysiologi.  

 

Pointen er, at forbindelsen mellem den emotionelle hjerne og hjertets ’lille 

hjerne’ er en af nøglerne til følelsernes intelligens. Lærer vi at gå ind i vores 

hjerte og ’kontrollere’ det, påvirker vi også vores emotionelle hjerne – og 

vice versa. Det skyldes, at den stærkeste forbindelse mellem hjertet og den 

emotionelle hjerne er den, der er oprettet af det autonome perifere nerve-

system – det vil sige den del af nervesystemet, der regulerer alle vore orga-

ners funktion, og som unddrager sig vores vilje og bevidsthed. Men hjertet 
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nøjes ikke med at lade sig styre af centralnervesystemet. Det sender op til 

kraniets nederste del nervefibre, som på deres side kontrollerer hjernens 

aktivitet. Så den ’lille hjerne’ kan altså indvirke på den emotionelle hjerne 

gennem direkte nerveforbindelse.  

Hjertets ’hjerne’ er altså et selvstændigt netværk af forskellige typer af 

neuroner, neurotransmittere og proteiner mv. Dette udfoldede netværk gør 

hjertet i stand til at handle uafhængigt af kraniehjernen og selvstændigt at 

sanse og føle, lære og huske. Men selvfølgelig vil det være sådan, at når 

hjertet kommer i uorden, trækker det før eller siden den emotionelle hjerne 

med.  

Det autonome nervesystem spiller den vigtige rolle, at den sympatiske del 

accelererer hjertet og aktiverer den emotionelle hjerne, og den parasym-

patiske del fungerer som bremse på både hjerte og hjerne. En normalvis 

fin balance. Den direkte afspejling af denne vekselvirkning mellem den 

emotionelle hjerne og hjertet, er hjerteslagenes normale variabilitet. Man 

kan f.eks. godt have en gennemsnitlig puls på 62, mens intervallet mellem 

de enkelte hjerteslag kan skifte, alt afhængig af, om man føler behag eller 

ej, er presset eller ej.  

Ovennævnte afsnit baserer sig på viden fra fortrinsvis Doc Childre /  

www.heartmath.org.

Compassion påvirker og ændrer 
hjernen
Hjerneforskeren Richard Davidson, bl.a. i samarbejde med Dalai Lama, 

har gennem det seneste årti været med til at uddybe kendskabet til, hvad 

der sker i hjernen, når man mediterer. Davidson et al. udgav i 2004 en 

banebrydende artikel om, hvad der sker i hjernen på erfarne buddhistiske 

munke, når de mediterer. Det var især, når de mediterede med hjertet 

som indgang, mediterede på »compassion«, at der skete væsentlige ting 

i hjernen. Davidson beskriver det konkret og metaforisk som at venstre 

frontallap aktiveres, ’lyset bliver tændt’ – og både kærlighedskapacitet 

og lykkefølelse går hånd i hånd og vokser, også virkende efter at man har 

mediteret. I 2003 kom den første artikel, der dokumenterede hjernens så-

kaldte neuroplastiske kapacitet i forbindelse med udøvelse af meditation, 

samt den direkte konsekvens i immunsystemet. Hans forskning sidenhen 

har rettet sig mod mere og mere specifik viden om hvad, hvor og hvordan 

meditation påvirker hjernen, hvilke praksisser der er bedst for hvilke men-

nesker og hvilke lidelser. Forskningen har bl.a. rettet sig mod stress, aldring, 

PTSD, børn samt identifikation af generelle fysiske og mentale positive kon-

sekvenser af meditation. Senest har Davidson været med til at publicere 

artikler, som udforsker de kognitive mekanismer i forbindelse med medita-
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tion. Med hensyn til børn er der lavet flere studier, hvad angår effekter af 

mindfulness-praksis hos et stort antal pre-skole- og skolebørn i USA. Der er 

lavet forskning på hjemvendte soldater med PTSD. Mht. aldring da er der 

forsket i resiliens og trivsel, og hvilke faktorer der bedrer disse. Davidson har 

været med til at lave filmen Free the mind, som kan danne en fin indgang 

til at få en viden om meditations store indflydelse på hjerne og trivsel i det 

hele taget.  

Se www.richarddavidson.com. Her er også en indgang til al den forskning, 

han har bidraget til.

 

Meditation er således en af de mest direkte genveje til at ’leve i det åbne 

hjerte’. Ifølge en af de østlige lærere, Osho, der har haft stor indflydelse i 

vesten, så åbner hjertet sig af sig selv, når man fortsætter en regelmæssig 

meditationspraksis. Det beskrives lyrisk smukt således: 

»If you meditate, sooner or later you will come upon love. If you meditate 

deeply, sooner or later you will start feeling a tremendous love arising in 

you that you have never known before – a new quality to your being, a 

new door opening. You have become a new flame and now you want to 

share.« 

(Osho, 2004, p. 13)

 
 

Selvobservation 
Billederne/plakaterne på næste side giver et konkret billede af hjertets 

udseende, og hvordan venerne og arterierne, der løber til og fra hjertet er 

placeret.  

Når man praktiserer meditationerne knyttet til hjertet, Hjertesutramedita-
tion og Hjertefokus, hjerteåndedræt, hjertefølelse, så er det en god idé at 

have et konkret forhold til, hvor hjertet præcist ligger, hvordan det ser ud, 

og hvordan tilløbet og afløbet af blod foregår. På den måde bliver den  

indre visualisering præcis - og der er mulighed for at komme endnu tæt-

tere på hjertet også følelsesmæssigt og sjæleligt. 

For at fordybe din praksis, studer derfor grundigt de to billeder, samtidig 

med at du retter bevidstheden mod dit eget hjerte. Selvom de i princippet 

viser det samme, så er begge billeder vist, fordi det ene fremhæver det fy-

siske, blodgennemstrømningen, mens det andet i sit udtryk viser, at hjertet 

er et lysende centrum, livskraftens og kærlighedens udgangspunkt. 
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Sammenfattende må det siges, at meditation med udgangspunkt i hjertet 

nok må være den indgang, der har størst potentiale, hvad angår trivsel, 

velvære og fred både indeni én og mellem mennesker alment set.

Hjertesutrameditation
18:08 min. 
 
Meditation, uanset hvilken teknik du bruger, åbner dit hjerte. Men du kan 

også åbne dit hjerte, din evne til at give og modtage kærlighed, ved at 

meditere med udgangspunkt fra hjertet. Når der her tales om kærlighed, 

så er det ikke i den forståelse, at kærligheden nødvendigvis har et be-

stemt objekt. Jo, det har den også. Men det er en endnu dybere og større 

kærlighed. Det er en grundlæggende forholdemåde til alt levende, der 

menes. Kærlighed i denne forstand er med udgangspunkt i, at vi alle er ét.

Tekst til lydfil som du finder på  
http://time2be.dk/mindfulness-meditation/just-do-it-praksisser-og-

redskaber/20-guidede-ovelser-og-meditationer/17-hjertesutra-meditation 
»Sutra betyder frø. Så denne meditation er en meditation, hvor der lægges 

frø for, at kærligheden i og omkring dig kan vokse. Din opgave er – for det 

første at være og forblive så stille i sindet, som overhovedet muligt, næst 

at du tillader frøet at sprede sig som ringe i vandet i dig. Hvis du tænker en 

masse tanker eller er forstyrret af din krop, vil frøene ikke have nogen virk-

ning. Dvs. det kan være en god ide at meditere lidt først, f.eks. ved blot at 

fokusere på dit normale åndedræt en rum tid. Når så du mærker, at sindet 

begynder at stilnes og du kan glide ind i et mere stille rum, så er det tid at 

lægge frøene.

Helt konkret siges 4 ord, 4 frø i alt 7 gange, altså 7 runder. Mellem hvert ord 

er der stille i ca. 15 sekunder, og din opgave er at lade frøet sprede sig i din 

krop, dit sind, din energi.



 dec/jan  65

Og nu lægges frøene: FRED-HaRMONI-GLÆDE-KÆRLIGHED (gentages her 

7 gange. Når du mediterer selv er antallet af gentagelser naturligvis

op til dine konkrete ønsker og behov).

Og nu, en tid endnu, forbliv siddende med opmærksomheden

i hjertet, en stille følelse af fred, harmoni, glæde og kærlighed. Lad den

sprede sig ud i hele din krop, i dit sind, i din sjæl, ud omkring. Lad den 

vokse, lad den gro.« 

Hjertefokus, hjerteåndedræt,  

hjertefølelse
3:10 min.

 

Har du en følelse af at leve for meget med udgangspunkt fra hovedet, 

pligt og disciplin, eller lander du i for mange kampe i løbet af dagen,

kan det være befriende at skifte fokus til hjertet. Det giver akut fred.

Du kan også være målgruppe for guidningen, hvis du er et af de flere 

og flere mennesker, der har truffet en bevidst beslutning om at leve med 

udgangspunkt fra din sjæl – med hjertet og kærligheden som kompasnål. 

Indtil hjertets kvaliteter er blevet allestedsnærværende i dit liv, kan det 

være nødvendigt adskillige gange i løbet af en dag at minde dig selv om 

dit valg. Denne tre minutters reminder sætter dig tilbage på rette spor.

 

Tekst til lydfil som du finder på  
http://time2be.dk/mindfulness-meditation/just-do-it-praksisser-og-

redskaber/20-guidede-ovelser-og-meditationer/18-hjertefokus-andedraet-

folelse 

»Sæt eller læg dig komfortabelt. Først, skab HJERTEFOKUS. Dvs. flyt din op-

mærksomhed til hjerteområdet. Fokuser på området i centrum af dit bryst. 

Mærk hjertet både rent fysisk og som en kvalitativ tilstedeværelse.  

 

Næst, praktiser HJERTEÅNDEDRÆT. Dvs. forestil dig, at dit åndedrag flyder 

ind og ud gennem dit hjerteområde. Træk vejret langsomt og blødt. Find 

en naturlig indre rytme, som føles behagelig.  

 

Og så HJERTEFØLELSE. Genkald en positiv følelse knyttet til hjertet. Det kan 

være kærlighed. Taknemmelighed. Glæde. Omsorg. Fred. 

Mærk efter hvilken kvalitet, der virker stærkest for dig lige nu. Bliv ved den 

lige så længe, du har tid til det eller brug for det. Når du afslutter øvelsen, 

efter få minutter eller efter en længere meditation, så se om det er muligt 

at tage følelsen af det åbne hjerte med ud i de aktiviteter og menneske-

lige møder, der kommer dagen igennem. Du vil opleve, at hvis det er din 

intention, så vil du gå ind i alle relationer langt mere rolig, fredfyldt og 

givende, end du måske er vant til.«
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groover det?
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noter fra din
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Årstidsbevidsthed
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Januar
 
Januar i naturen: Lyset er på vej tilbage dag for dag. Det kræver 
opmærksomhed at få øje på farverne. De er der med solen om 
morgenen og om aftenen. I overgangene bliver farverne tydelige. 
Julerosen holder skansen. Der er røde bær på kristtjørnen. Måske 
pipler vintergækken frem? 

Januar er lang. Mørket fylder stadig sit og temperaturerne inviterer 
indendøre. Måske sneen falder, lyser dag og nat op og inviterer 
barnlige sjæle ud at lege?

Kulturrytmen: Hverdagen er begyndt igen. Det er tid for nytårs-
fortsætter. Kulturelt set. Sundhed er på manges agenda ovenpå 
decembers overflod. Der er noget sprødt, fint og ærbødigt over at 
tage hul på et nyt kalenderår. Hvad sætter det i gang hos dig?

IaGTTaGELSE
Hvordan er december-aftrykket egentlig i kroppen?... I sindet?...

Hvad nærer din krop?... Hvad nærer din sjæl?...

RETNINGSDaNNELSE med bagudskuen
Hvad vil du minde dig selv om næste år gerne at ville have mere af i 
december?... Og mindre af?...

RETNINGSDaNNELSE med fremadskuen
Hvad ønsker du dig mere af denne kommende måned?...  
Og mindre af?... 



PROGRAM  

5. At leve fra hjertet 
 

TIDSPLAN 
12.30-13.30: Vi fremkalder hinanden: Dagens tema+ materiale + bobler og 
bordbomber, og reminder: HJERTEFOKUS I ALT = VI ER I DET HER SAMMEN, 
ALLESAMMEN 

 
13.30-14.45: Groove 
 
15.00-16.00: Yoga 

• Solhilsen, se 4. gang 
• Sidelæns planke i bevægelse når nede på gulvet 
• Halvmånen (54) 
• Universalstilling (13) 

 
16.10-16.30: Udstrækning, de sædvanlige + fri leg 
 
16.30-17.00: Meditation 
     Selv- håndspålæggelse: 

• Hænderne til hjertet 
• Hænderne på 2. chakra, livskraftens centrum + hjertet  
• Hænderne på hjerte + det tredje øje, indsigtens centrum 

     Dernæst meditation på sutraerne: 
• Fred 
• Harmoni 
• Glæde 
• Kærlighed 

 
 
Lyt evt. til hjemme: 
Hjertesutramedition (18 min) http://time2be.dk/mindfulness-meditation/just-do-it-praksisser-og-redskaber/20-
guidede-ovelser-og-meditationer/17-hjertesutra-meditation 

Hjertefokus, hjerteåndedræt, hjertefølelse (3 min) http://time2be.dk/mindfulness-meditation/just-do-
it-praksisser-og-redskaber/20-guidede-ovelser-og-meditationer/18-hjertefokus-andedraet-folelse 
 

 

Kærlighed er altid ubesværet 
Når der sker en kontraktion i krop, sind eller hjerte, så forsvinder ubesværetheden 



!

STEMNINGER  

5. At leve fra hjertet 
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JaNUaR & FEBRUaR
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KREativitEt og UdtRyK
 
Vi er nu godt halvvejs i årskurset. Vi flytter opmærksomheden yderligere 

opefter, nemlig til halsområdet, hvor vi kigger ind på området fra flere ind-

faldsvinkler.  

 

Vores mødegang kommer til at sætte fokus på at forløse og løsne inde 

midt i halsen, på siderne af halsen og i nakken på en sådan måde, at 

vi hver især kommer til at bære hovedet helt frit. Og så vi ender med en 

følelse af, at halsen ikke er en trang kanal mellem krop og hoved, men et 

levende vigtigt centrum for indtag af mad og drikke, stedet der hænger 

tæt sammen med at tage livsånde ind og give slip på den brugte luft, og 

det er stedet, hvorigennem vi lader vores stemme/ os selv komme til udtryk. 

 

Broen mellem hoved og krop
Halsen udgør en spændende bro, nemlig overgangen fra krop til  

hoved. Den er finurlig, fordi vi fleste i dagligdagen lever meget  

’i hovedet’ – med arbejdsopgaverne, der skal løses, og med tankerne, 

følelserne og beslutningerne om alle gøremålene. Det gør, at hvis vi skulle 

tegne ’energifordelingen’ mellem krop og hoved, så ville mange af os for-

mentlig tegne det som på tegningen her til højre.

Kroppen hænder med andre ord at blive til sådan en slags dødt ved-

hæng, vi ikke levner megen opmærksomhed, endsige giver hvad den 

gerne vil have i løbet af dagen. Indtil altså at den sender

irritabilitets-, ømheds- eller smerteimpulser af sted om, at den 

trænger til at ændre siddestilling eller blive bevæget, eller at den er sulten 

eller overmæt. Eller at det gør ondt i ryggen, lænden, nakken, hofterne, 

skuldrene, hvilket desværre er mere normalt end unormalt. 

Så: Vores fokus på halsen som bro går i første omgang på at reflektere 

over, om vi mon kan ophæve den ikke særligt hensigtsmæssige dualitet 

mellem hovedet, der overforbruges, og kroppen, der underforbruges, som 

mange af os har i vores praktiske dagligdag? 

Kan kroppen i højere grad blive betragtet som samhørende med hovedet? 

Som forudsætning for hovedet? Som en lige så vigtig del af os som ho-

vedet? Som havende ret til at blive hørt, når den siger, at: Den gerne vil be-

væge sig. Berøres. Erotiseres. Have noget særligt godt at spise eller drikke. 

Meditere eller have en powernap. Kan det mon lade sig gøre at være 

bare lidt mere kropslydhør OGSÅ mens vi er på arbejde? 

 

Husk at et træt hoved kan være tegn på en ubrugt krop. Der skal blod 

igennem. 
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Hold det enkelt og giv det plads
 

Når vi skal give kroppen bedre plads i hverdagen, kan vanetænkningen 

gøre, at vi øjeblikkeligt sætter os selv en for stor eller besværlig opgave. 

Det er ok at tænke småt. Den lille bitte ændring kan gøre en stor forskel på 

den lange bane. 

 

Yoga, groove og meditation kan være enkle redskaber, der helt spontant 

kan bruges, når systemet kalder. Lyt - og brug dem. Kreativt.

Den kreative sjæl har for de fleste voksne trange kår. Det er den grå hjerne-

masse, der sætter rammen i dagens samfund. Og sikkert også i udformnin-

gen af dine to-do-lister. Så skal du have ny energi i hovedet inviterer vores 

yoga og groove dig i høj grad over i den anden hjernehalvdel. Hvor du 

med lydhørhed giver dig selv frie tøjler og oplever din krop i vekselvirkning 

mellem accept, udforskning og ny erkendelse. I udforskningen sker ’det’: 

Du stimulerer din kreativitet. Du holder dig åben. 

 

Kan du ved at dreje lidt på termostaten give dig selv flere livgivende krea-

tive åndehuller, hvor der er lidt mere plads til tilfældigheder og du holder 

dig åben for andre(s) indfald. Hvor du i højere grad sanser fremfor har 

kontrol og præsterer.  
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Billedet af dette barn med hovedet HELT inde i solsikken er en virkelig en 

skøn metafor for at erstatte tænkning med sansning. Bevæge sig fra hoved 

til krop, med halsen som broen, som overgangen, hvor der ikke skal hobes 

energi op bag nakkedæmningen, men tværtimod være frit flow og lige 

meget tryk på energien i kroppen som i hovedet. At det hele er ét sam-

menhørende fint system, hvor hver del behøver fokus opmærksomhed.

Chris McDonald har fortalt, at han har en spinningcykel som alternativ til 

en kontorstol, således at han kan være i bevægelsesflow gennem hans 

kontorarbejdsdage. Fysioterapeuter anbefaler, at man sætter sig på en 

bold som alternativ til en kontorstol, fordi kroppen også her tvinges ind i et 

blødt bevægelsesflow. 

Det kan også være en god ide – på arbejdspladsen og / eller hjemme - 

at lade remedier som pigbolde, store bolde, en ribbe, en hulahopring, et 

sjippetov eller andet være inden for øjets rækkevidde. Det animerer til at 

bruge tingene.
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Hals og nakke fysisk

Billede lånt fra http://denstoredanske.dk/@api/deki/files/11588/=244906.801.png

Halsen er kanal for mange transportveje: Spiserør, luftrør, nervebaner, f.eks. 

den vigtige vagusnerve, halspulsåren m.fl. Vigtige organer på / i halsen er 

skjoldbruskkirtlen og stemmebånd.  

Halsen er, specielt bagtil pakket ind i flere forskellige muskler, der tilsam-

men holder hoved, krop og skuldre/arme sammen, samt det er muskler, 

der gør, at vi kan bevæge kæbeleddet og bevæge munden.

Med denne kompleksitet in mente er der ikke noget at sige til, at f.eks. 

latent opspændte muskler og forkerte arbejds- og hovedstillinger, kan 

afstedkomme mangfoldige typer gener. Såvel fysisk som psykisk. Ligesom 

at stort set hele repertoiret af følelser finder sig et kropsligt bo i hals, nakke 

og ansigt.

Kraniekanten er ligeledes et vigtigt sted for ophobning af spændinger, og 

det er stedet, hvorfra mange oplever, at hovedpine udspringer. Musklerne 

i nakken er forbundet med vores måde at bruge øjnene på, så der er 

mange sensitive sammenhænge (også) i denne region.
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Hals og nakke psykisk

Opfordringen er i den kommende måned, at du går i udforskning af, hvad 

der måtte gemme sig i dit hals- og nakkelandskab af forskellige følelser – 

lige fra de største plus-følelser til de tungere og triste og vrede af slagsen.

Her lidt fra vores erfaringer:

’Overtænkning’ er en af de største påvirkende faktorer, hvad angår at 

skabe spændte øjne, der giver spændinger i nakke og kraniekant, der 

giver ubehag og smerter på forskellig vis.

 Følelse af pressethed giver låsthed i hele halsen. 

Ikke at få sagt det, der trænger sig på, kan give en følelse af at blive 

kvalt, tør hoste, ikke at kunne synke maden frit mm.

Sorg kan sidde som en slimklump i halsen.

Presset i halsen kan især overmande, når man lægger sig ned og skal til 

at sove.

Meditation
Inden for meditation tilskrives halsen at være sæde for kreativitetens 

udtryk. Kreativitet forstået i hel bred forstand. Funktionen er, som ovenfor 

nævnt, tale, lyd, vibration og kommunikation. Det er farven blå, der hører 

til området. 

Et frit flow i området giver: Styrke i det talte. Sand kommunikation. Kreativt 

udtryk af det talte ord, skrivning og kunst. Integration, fred, sandhed, vis-

dom, loyalitet, oprigtighed, pålidelighed og venlighed.

Man kan vælge at meditere på følgende kvaliteter, der tilsammen 

repræsenterer halsens psykologi: Kreativitet, Velstand, Overflod og
Skelneevne.
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Årstidsbevidsthed
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Februar
 
Nøj hvor det skifter mellem lyst og højt til himlen til dage, hvor himlen 
lægger sig helt tungt og gråt på fliserne. Temperaturerne sejler lige-
ledes op og ned. Fuglenes kvidren minder om man skal begynde at 
ane foråret for enden af tunnelen om end kalenderen siger, at vi ta-
ger fat på tredje og sidste vintermåned. Som vejret lige så skiftende 
er det sikkert også med energien. Nogle dage er det som om man 
aldrig helt vågner. Andre dage tager man næring af, at det altså er 
lysere om morgenen, og at mørket er rykket til sidst på eftermidda-
gen nu.  

Kroppen har sikkert brug for mere let mad for at kunne komme op i 
letheden og friskheden. 

Søvnbehovet er måske stadig stort, og så er det virkelig skønt ind 
imellem i weekenderne bare at blive liggende og rulle sig sammen 
som bjørnen i vinterhi, lidt endnu. Overgive sig til at være doven. 

Vintergækkene og erantisserne kigger op og ud. Hvert år næsten 
naturstridigt tidligt er de på færde. Dén sejhed kan vi låne af...

iagttagELSE
Hvordan er januar-aftrykket egentlig i kroppen?... I sindet?...

Hvad nærer din krop?... Hvad nærer din sjæl?...

REtNiNgSdaNNELSE med bagudskuen
Hvad vil du minde dig selv om næste år gerne at ville have mere af i 
januar?... Og mindre af?...
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kreativitet 
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velstand

skelneevne

overflod 



do it your way
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creative space



ser du mønstrene ?

yoga



PROGRAM  

6. Kreativitet og udtryk 
 
TIDSPLAN 

 
12.30-13.00: Vores landing var en dejlig omgang kiggen i blade efter symboler for, 
hvordan den sidste måned havde været / hvordan tilstanden var i nu'et. Det blev 
til en humoristisk og fordybende runde. 
 
13.00-13.30: Stemmeleg 
 
13.30-14.00: Lytning til musik: Savage Rose. Metatone- Niels Frahm mm… 

• Hals- og nakkerulning (24)  
• Løven (32)  
• Chant af OM-lyden (med A-U-M-Efterlyd) 

 
14.00-15.00: Groove. Hele ’valkyrien’ skal i spil 
 
15.00-15.30:(+pause) Refleksion to og to 
 
15.30-16.30: Yoga, se nedenfor 
 
16.30-17.00: Meditation 

• Kreativitet 
• Velstand 
• Overflod 
• Skelneevne 

 
 
Hals-fokus i alt. ’Hold energien åben’ versus at kontrahere 
 
  



YOGA 
 

• Arme-skuldre – uformel leg 
• Bryståbning+sammenfoldning. Stående, knæstående, læggende sig 

henover en anden (2 sammen) 
• Kulsækløft (2 sammen) 
• Lyset & Ploven(46) 
• Fisken (36) 
• Klovnen (48) 
• Universalstilling 

 
Billeder af nye stillinger: 
 

 

 

 



!

  STEMNINGER  

6. Kreativitet &  
udtryk 
 
  



!
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FEBRUAR & MARTS
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INDSIGT & VISDOM
 
Opmærksomheden rykkes yderligere opefter i kroppen. Vi skal koncentre-

re os om ansigtet i sin helhed, samt vi laver et nedslag omkring kæber og 

omkring øjnene, idet disse to fikspunkter er relevante i forhold til at kunne 

navigere sit ansigt til større afspændthed og trivsel.

Psykologien
Vort ansigt er bærer af vores historie, eller rettere vores følelsesmæssige 

fortolkning af vores historie. Vi bruger ubevidst og subbevidst at aflæse 

hinandens følelsesmæssige tilstande fra det sekund, vi bliver født. Der 

findes en righoldig sober litteratur og studier om, hvordan det foregår, når 

vi aflæser hinanden. En af de førende forskere inden for området, er Paul 

Ekman, professor og psykolog fra University of California. Ekman har også 

samarbejdet med Dalai Lama og bl.a. været bidragyder til refleksioner om, 

hvordan man kan håndtere destruktive følelser via at blive sig sine følelser 

i ansigtet bevidst, og herfra slippe opspændingerne - og ad den vej slippe 

at være gidsel i følelserne.

Ekman har bl.a. skrevet »Emotional Awareness: Overcoming the obsta-

cles to psychological balance and compassion« i samarbejde med Dalai 

Lama. 

Ekman fokuserer såvel på, hvordan vi kan udvikle vores emotionelle intelli-

gens i forhold til at kunne aflæse andre, som hvordan vi via selvbevidsthed 

kan håndtere vore følelser på en bedre måde. Ekman fokuserer bl.a. 

på, hvordan der er en art ”selvopfyldende profeti” i bestemte an-

sigtsudtryk. Udstråler jeg f.eks. vrede, spejler omgivelserne det; 

de behandler mig vagtsomt, som man gør med en vred per-

son. Jeg får opfattelsen, at omverdenen er vagtsom, og det 

forstærker måske mit opspændte ansigtsudtryk. Modsat, 

hvis jeg, sågar kunstigt uden i ægte forstand at føle det, 

begynder at smile, så stimulerer muskulaturen nervesyste-

met, som aktiverer udskillelse af endorfiner, så jeg begyn-

der at føle mig glad. Det efter blot 40-50 kunstige smil. 

Det er således ud fra mange årsager, både i relationen til én 

selv og i relationen til andre, vigtigt at opbygge selvbevidst-

hed, og i sidste ende i højere grad lade maskerne i ansigtet falde.
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Fysiologien
Ansigtets mange muskler
Der er over 60 muskler i ansigtet. Mange af dem kan vi ikke tilgå bevidst, 

medmindre vi har trænet det omhyggeligt. Den guidede 5 minutters 

øvelse »Ansigtsscanning« (http://time2be.dk/mindfulness-meditation/

just-do-it-praksisser-og-redskaber/20-guidede-ovelser-og-meditationer/3-

ansigts-scanning) har til formål at gøre os mere bevidste om, hvilke grund-

følelser, vi mere eller mindre konstant bærer i ansigtet, og herfra give slippe 

på nogle af de vanemæssige opspændinger i ansigtet, så det får mulig-

hed for at finde ind i en åben, afspændt form. Der giver den sidegevinst, at 

man også føler sig mere glad, afspændt og tilfreds.

Før øvelsen praktiseres, er det en god idé at studere billedet her neden-

for af ansigtets største muskler. Måske kigge sig i spejlet og studere, hvor i 

ansigtet man ubevidst holder igen. Studere hvilken tilstand, man udstråler. 

Vi kan se permanent kede af det og bekymrede ud, hvis f.eks. mundvi-

gene er krænget nedad. Vi kan se permanent vrede ud, hvis vi spænder 

i musklerne omkring øjenbrynene. Hvis vi koncentrerer os (for) meget, kan 

musklerne omkring øjnene være spændt op, så vi opbygger hovedpine og 

føler os tunge i hovedet. Spændingerne kan sprede sig til baghovedet og 

kraniekanten, så vi forstærker hovedpinen og får ondt i nakke og skuldre.

Kombinationen af det selv-analytiske arbejde vha. billederne nedenfor, og 

en efterfølgende mindfulnesspraksis i form af ansigtsscanningen, er virk-

ningsfuldt i forhold til at finde ind i en afspændt, årvågen og åben tilstede-

værelse.

Ansigtsscanningen må meget gerne praktiseres længere tid end 5 minut-

ter, så fortsæt endelig på egen hånd efter endt guidning.

Og tag selvfølgelig også bevidstheden om ansigtets tilstand med gennem 

dagen, når du arbejder, motionerer og er sammen med andre mennesker. 
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Kæberne
Mange mennesker oplever spændinger i kæberne fra tid til anden. Enten 

sætter stress sig i låste kæbeled og muskelopspænding, eller kæben på-

virkes indirekte af f.eks. opspændte øjenomgivelser. Kæben er tæt knyttet 

sammen med velfunktion på mange måder.

Kæben får sin nerveforsyning af den femte kranie-

nerve (trigeminus), hvis funktion er følelsen i ansigtet, 

næsen og mundens slimhinder samt motorisk styring 

af kæbemusklerne. Derudover bliver bihulerne sen-

sorisk innerveret af trigeminus nerven.

Kæbeleddet spiller også en vigtig rolle i vores koor-

dinering og balance, samt har et stort samarbejde 

med ledstillingssansen i den øvre nakke.

Vi behøver på dette årskursus ikke at blive fysiologi-

eksperter, men sammenhængen mellem knogler, 

muskler og nerver er i dette tilfælde med trigeminus-

nerven så tæt, at bevidstheden herom er relevant, 

idet mange med stress også oplever føleforstyrrelser og bihule-udfordringer. 

Intentionen at have et afspændt og mere hvilende ansigt muskulært set, 

er en vigtig nøgle til at reducere stress. 

Øjnene
Det næste fixpunkt er øjnene. Nærsynethed er blevet en normal del af 

virkeligheden. Således er ca. 40% af vesteuropæerne nærsynede, og op 

mod 90% af asiaterne er det, mens ned til 10% af befolkningsgrupper af 

afrikansk afstamning er det. Og hvad angår langsynethed, da er det ca. 

10% af de 20-25-årige, der er det, og ca. hver sjette person i 40 års alderen.

Derudover, da får alle såkaldt ’gammelmandssyn’, som er aldersbetinget 

langsynethed. Symptomet er, at man får svært ved at stille skarpt på objek-

ter, der er tæt på. For at se skarpt på nær afstand, skal linsen kunne ændre 

sig til at være mere krum, end når man skal se skarpt på lang afstand. Det 

er små muskler inde i øjet, som styrer denne regulering af linsens form. Når 

musklerne trækker sig sammen, buler linsen ud og bliver tykkere. Dette kal-

des akkommodation. Akkommodation kræver ikke kun, at musklerne inde 

i øjet arbejder som de skal. Selve linsen skal også være bevægelig og ela-

stisk for at denne tilpasning skal kunne ske. På grund af tiltagende stivhed i 

linsen, mister man evnen til at akkommodere.

Derudover, ca. 1/3 af alle voksne har problemer med tørre øjne; svien, 

kløen og øjne, der løber i vand.

Når disse ting nævnes er det for at sige, at øjnene vil drille i perioder gen-

nem livet hos stort set alle, typisk tiltagende når man bliver over 40-50 år.
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Det er svært at gætte om hønen og ægget, men statistisk er antallet af 

nærsynede vokset væsentligt de sidste 50 år, og øjenlæger og optikere 

gætter på, at vores brug af computere og telefoner er med til at udvikle 

nærsynethed og øjengener generelt set. 

Man kan, ligesom med ansigtets muskler generelt, gøre sig sine konkrete 

øjenmuskler bevidst, og træne at afspænde musklerne, således at øjnene 

får mere optimale betingelser. Studer billederne nedenfor til at opbygge 

bevidsthed om de til øjnene knyttede muskler.

I yoga-traditionen er øjenøvelser en helt naturlig del af praksissen. Vi skal 

under vores møde lave nogle af de mest almindelige øvelser. Samsynstræ-

ning er i øvrigt også udbredt hos mange optikere.
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Meditation
Mødegangens tema, Indsigt og Visdom, hvorfor nu lige dén overskrift, i 

lyset af alt det, der er skrevet om fysiologi og om følelsernes tagen bo i  

ansigtet? Er det ikke tilstrækkeligt at slappe af og så bare få det godt i  

ansigtet? Jo, det kan stoppe her; velværegevinsten er stor allerede ved 

det at oparbejde et bevidst forhold til ansigtets fysiologi og psykologiens 

tagen bo i det.

Lægger vi ét mere lag på, med input fra de mere spiri-

tuelle traditioner, så har vi et vigtigt punkt mellem øjen-

brynene, inde midt i hovedet. Dette punkt er adgangen 

til vort højere selv, vores sjæl. Det er således her, at vi får 

vore indsigter, herfra vi henter vores visdom. 

Punktet er ikke at forveksle med tankeverdenen, med 

hjernen som en løsningsorienteret ’maskine’. I tankever-

denen er der altid dualitet, og det rationelle selv er for 

meget et ’regneark’ til, at det for alvor kan håndtere fø-

lelsesmæssige udfordringer. Vi har givetvis alle prøvet at 

være følelsesmæssigt presset, og straks kommer tanker-

ne i én stor kaotisk pærevælling, der mere giver forvir-

ring end klarhed. Ofte er det især, når man skal sove, at 

det sker. Og også dér, man finder ud af, at sindet mere 

er det, der i mange mindfulness-sammenhænge kaldes 

’monkey-mind’ eller ’crazy-mind’, når stærke følelser 

rumsterer. 

Det skal understreges, at denne gangs meditation har ikke til formål at 

stoppe tankerne, for det kan man alligevel ikke. Formålet er at lade  

tankerne være tanker uden at involvere sig med dem, mere lade dem 

strømme som en baggrundsstrøm. Og så synke dybere ind. Først ind i en 

form for tomhed. Næst en lysende behagelig stilhed, der er dén grundtil-

stand, hvorudfra indsigt vokser. Oplever man at synke derind, vil typisk en 

lysende indigo-farve vise sig, og man erfarer spontant en dyb forenethed 

af krop, sind og sjæl. Man oplever koncentration og fred i sindet, klarhed, 

intuition og fantasi. Har synet været uklart og sløret, vil man også opleve, at 

det bliver ’renset’, så man også bogstaveligt talt ser helt klart igen.

Vores meditation fokuserer således på kvaliteterne, der understøtter de 

såkaldt tredie øje:   

Integration
Sandhed
Grænseløshed
Visdom
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Ind i hovedet
Halsen er åben, blød og lang, som et springvand 

hovedet ligger som en kugle ovenpå og balancerer 

Hjernen er en blød svamp, der ligger og skvulper trygt, fin og velsmurt

Hjernen har rum

Ansigtet sover og vækkes gennem grimasser eller blide strøg

Ansigtet rystes som hunden efter et bad  

og fornæmmes løst uden på kraniet

Gennemstrømning - et vågent glat ansigt

Åndedræt

Øjnene føles som kugler der hviler i bløde omgivelser

Det tredie øje mærkes

Blidt

Ud af hovedet /pause
Let underholdning

Enkle opgaver

Geare ned 

Bevægelse

At mærke efter
Jeg har brug for

Jeg trænger til

Det er en perfekt anledning til at

Efterspil / Fordøjelse
Det høje gear, de mange mennesker, de mange indtryk, 

den store forløsning, den fede ferie 

Får tid til fordøjelse af indtryk nok rum?

Kalibrering 

Hvad er der på færde lige nu?

 I dig? I mig?

Hvad er mit rimelige bidrag?
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Årstidsbevidsthed
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Marts

Solen står op ca. kl. 7.30 og går ned ca. kl. 17.30. Dagens lyslængde er 

således mere end 10 timer, og lyset er tiltaget med mere end 3 timer siden 

d. 21.12. Vi har med andre ord meget mere dag at tage af, at bruge af, 

end vi har haft i mange måneder. Temperaturerne er ikke skiftet væsentligt 

de seneste måneder. Der er dage med nogle plusgrader, dage med frost, 

dage med en tyk dyne af skyer og regn, og så pludselig en uge med sne, 

frost og høj himmel, der lyser det hele op.

Om man er mest lysafhængig og dermed er tiltagende glad og overskuds-

agtig frisk pga. lysets tiltagende overtag, eller om man er mest temperatur-

afhængig, og dermed stadig er lidt i hi og forfrossen og måske endda føler 

at have fået tømt reserverne og er blevet forkølet / har influenza, er både 

individuelt meget forskelligt og skifter måske også fra år til år. Ja, det skifter 

måske endda fra dag til dag, om man fryder sig over lyset, eller skutter sig 

i kulden. Det afhænger også af, om man har været så heldig at være på 

en varmeferie eller en skiferie i vinterens løb.

Skal skiftet i årstid fra vinter til officielt set første forårsmåned foregå nogen-

lunde godt i krop og sind, så er ACCEPT AF SKIFTENDE TILSTANDE nøgleor-

det for, at der ikke kommer alt for mange knuder indeni. Accept af, at en 

stund er man åben og entusiastisk, men ups, så er man pludselig skrøbelig 

og frysende og trænger bare til at sidde under et tæppe. Så skifter man 

måske igen og er frisk på grønne juicer og daglige løbeture. Man er lidt 

ligesom vintergækken, den seje løgplante, der trodser alting og blomstrer i 

sneen. 

Men pludselig kollapser energien og man vil bare sidde under et tæppe 

og se hjerneløse serier og spise en varm, samlende og hyggelig suppe og 

helst ikke snakke med nogen. Hvilket der jo ud fra et spiringssynspunkt ikke 

er noget galt i, for nogle typer frø og løg kræver stabile 2-ciffer plusgrader 

i et stykke tid, før de spirer, også selvom lysbetingelserne længe har været 

gode. 

 

IAGTTAGELSE
Hvordan er februar-aftrykket egentlig i kroppen?... I sindet?...

RETNINGSDANNELSE med bagudskuen

Hvad vil du minde dig selv om næste år gerne at ville have mere af i fe-

bruar?... Og mindre af?...

RETNINGSDANNELSE med fremadskuen

Hvad ønsker du dig mere af denne kommende måned?...  

Og mindre af?... 



!

PROGRAM  

7. Indsigt og visdom 
 
Vi sendte 3 dage før kurset denne mail, som lagde op til dagens 'siden sidst': »Vi skal den kommende gang arbejde med 
INDSIGT & VISDOM. Og i den forbindelse skal vi lege med at komme i kontakt med vores alter ego (dvs. en anden person 
eller identitet i os selv, vi sædvanligvis ikke viser udadtil), eller i hvert fald ét af vore potentielt mange alter ego'er.  Det kan 
være alt lige fra en grumpy heks til en diva til en luder til en madonna til en klovn til...  Et alter ego kan såvel være det, vi selv 
anser at være en grim skygge, vi forsøger at holde skjult for omgivelserne, som en meget postiv side af os selv, som vi ikke 
føler at give os selv nok plads til at udleve. Medbring gerne et symbol for hende (eller ham), en udklædning eller del af en 
udklædning. Og en meget kort beskrivelse af, hvorfor du har valgt dette alter ego. Det udgør vores runde, at du 
præsenterer dette.  Det skal stærkt understreges, at det er IKKE en konkurrence i kreativitet og noget du skal præstere for de 
andre. Det er en lille sjov, men måske også en lille smule sørgmodig refleksionsproces, vi gerne vil invitere til.  Dette 
selvfølgelig med det formål, at vi hver især giver os selv lov til at lyse endnu op som dét, vi essentielt set synes, vi er.« 
 
Pernille beskrev dem efter vores runde således: »Grineflippet, glasset med stenene, varmepuden, taleboblen der mangler 
det ene ord 'hjælp', skildpadden, Jomfru Maria og Jesusbarnet og al den kraft der er tilgængelig, hoptimisten og den stærkt 
forførende, kvindelige og tag mig som jeg er lys-badedame, mor og mormor i mig, kom-igen-trompeten der trutter igen 
med et øre, Dr. Jerkyll og Mr. Hide og råbebarnet til sidst. Der står de på ego alteret og jeg kan se på dem og overøse dem 
med kærlighed.« Nogen kalder det lys-sider og skygge-sider. Tilsammen, når det lykkes at stifte fred med alle farverne i 
regnbuen, bliver vi 'hele' og en lille smule mere hvilende i os selv. 

 

 
TIDSPLAN 
12.30-13.15: Siden sidst, jfr. ovenfor. 
13.15-14.15: Yoga 

• Øjerulning (25) 
• Nakkeudspænding 
• Solhilsen udført med lukkede øjne 

14.15-15.30: Groove. 
15.30-16.00: Massage af hinanden. 
16.00-16.20: Noter. 
16.20-17.00: Meditation. 

Vi gentager at lave »Tratak«, som vi også lavede den fjerde gang (se 
instruktionen dér). Dengang brugte vi den som landing. Denne gang som en 
bevidstgørelsesproces omkring virkelig at give rum omkring synet og udvide 
fleksibiliteten. 
Vi mediterer på kvaliteterne: 
• Integration 
• Sandhed 
• Grænseløshed 
• Visdom 

 



!
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ALT HÆNGER SAMMEN
 
I de østlige filosofier og meditative traditioner, baseres livet på dén forud-

sætning, at ’alt er ét’. Og når alt og alle er sammenhørende, så er vores 

opgave naturligvis både at tage ansvar for vores egen bæredygtighed - 

såvel metaforisk som individuelt psykisk, fysisk og i adfærden samt kollektivt 

set. Basalt betyder det, at vi forsøger at tilbringe verden, på alle mulige 

måder, mere, end vi tager fra den. Det gælder vores brug af jorden, og 

det gælder vores måde at omgås os selv og andre mennesker på.

Dén bro som nogen forsøger at bygge mellem østens filosofier og vestens 

dokumenterede videnskab, inddrager kvantefysikken. Fordi når vi obser-

verer på verden fra helikopterperspektiv og går til de allermindste byg-

gestene, så ser alt og alle vitterligt ud til at være ét stort samspillende og 

samhørende hele.  

Uanset hvad vi måtte tro mest på, østen eller vesten, og uanset hvad vi 

måtte tro på af guddom eller ej, så er der raison i at bruge én af vores  

mødegange på dét objektiv: 

At vi er ét med det hele! Alt hænger sammen! 
Og hvad skal vi så bruge det objektiv til i praksis?... 

Man kan gøre mange forskellige indsnit, og det vi kommer med denne 

gang skal blot ses som få og ydmyge inspirationer til noget, som du kan gå 

hjem og fundere lidt mere over og måske omsætte til små nye perspektiver 

og i din adfærd. 

 

Yoga sutras
Enhedsbevidsthed / altings sammenhæng – og dermed et krav om et 

bæredygtigt liv på flere planer - er grundforståelsen i mange forskellige 

religioner og filosofier. Ganske enkelt og logisk struktureret, og komprimeret 

til essenser, er det særdeles smukt beskrevet af Patanjali som de 8 grene af 

yoga (for mere end 2000 år siden og med filosofiske rødder 4000 år tilbage). 

Hvor vi vestligt orienterede mennesker kan have en tilbøjelighed til at se 

stillesiddende meditation som en særskilt praksis, et frirum uden tilknytning 

til resten af vores liv, eller at vi dyrker yoga asanas som en art gymnastik 

uden sammenhæng med, hvilke værdier vi i øvrigt lever efter, og måske 

endda mere en selvrealiseringspraksis på fysisk plan, så er den oprindelige 

måde at se på yoga og meditation sat ind i en helhed, en filosofi, der fav-

ner hele vores tilværelse.  



Yogasutras

Et middel til at opnå fysisk ubesværethed, så man kan sidde ubevægelig med  

lige ryg for at meditere. Asanas forbindes typisk i vesten med yoga – men det er kun én dimension  

af dét at opnå en overbevidst tilstand.
3
2

4
5
6
7

8

1

Asana

Pranayama

De fysiske øvelser

Åndedrættet
cQGHGU WWHW�HU�PLGOHW�WLO�ÀRZ�RJ�OLYVNUDIW��'HW�HU�EURHQ�PHOOHP�NURS�RJ�VLQG��IRUELQGHOVHVOHGGHW� 

mellem ubevidst og bevidst, bevægelsen af livskraft ind i materie. Så udviklingen af bevidstheden om åndedrættet,  

og udviklingen heraf, er én af de vigtigste nøgler til en fordybet meditationspraksis.

Pratyahara Tilbagetrækning af sanserne
Man er med sine sanser vanemæssigt hele tiden i gang med at tolke,  

genkende, lokalisere. Gennem at sanse bevidst – ydre og indre – lærer man at arbejde med sindet,  

så man ikke er fortolkende; man lærer at trække sanserne tilbage.

Her begynder man at kunne kontrollere sine tanker. Når sanserne isoleres, vandrer opmærksomheden ikke hid og did.  

I stedet kan man fokusere mod ét punkt i mindst 12 sekunder, uden at tankerne forstyrrer koncentrationen.

DharanaKoncentration

Når man kan fastholde fokus en vis tid, bliver koncentration til meditation. Grænsen er glidende,  

men hvis man kan sidde ca. 4 minutter uden at forbindelsen mellem sind og objekt brydes  

af andre tanker, er det meditation.

Dhyana Meditation

(W�NRPSOHNV��GHU�G NNHU�RYHU�HQ�U NNH�K¡MHUH�EHYLGVWKHGVWLOVWDQGH��'HW�LQGHE UHU�HW�VDPVSLO�PHOOHP� 

en forening af: Seeren (=vidnet, Selvet), processen at se og det som ses. Selvet-sindet-objektet. Selvet kan komme  

til at udtrykke sig mere og mere gennem sindet. Jo renere sindet er, desto mere viser Selvet sig gennem det.

Samadhi Overbevidst tilstand 

Sauca – renhed, fysisk og mentalt; der er hele tiden et valg mellem opbygning eller destruktion

 Santosa – tilfredshed; vidnebevidsthed frem for fordømmelse, kæmp ikke mod universet

 Tapas – disciplin; at være og leve forbundet med de biologiske rytmer

 Svadhyaya - selvstudie / spirituel udforskning, fra viden til visdom

 Isvarapranidhana – overgivelse og nærvær i nuet

NiyamaReglerne for personlig adfærd 

Ahimsa – praktisere ikke-vold. Satya – ærlighed. Asteya – ikke stjæle

 Brahmacharya – udøve passende seksuel kontrol. Aparigraha – være generøs 

YamaReglerne for social omgang

Kilde:  Patanjali: Yoga Sutras

www.time2be.net           
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Læg mærke til, at de to første grene 1) social omgang & 2) personlig ad-

færd omhandler det værdimæssige grundlag, man anbefales at leve efter 

i relation til omgivelserne og til sig selv. Ingen ægte meditativ praksis uden 

at det også manifesteres i en renhed og ægthed i det levede liv.

De to næste grene omhandler 3) de fysiske øvelser og 4) åndedrætsøvel-

serne, der betragtes som broen mellem krop og sind. Åndedrættet er hele 

basis for liv, og åndedrættet er forudsætning for, at vi kan erfare stadig  

finere niveauer af essens og livskraft. Og kroppen er redskabet hvorigen-

nem livet leves. Dette redskab skal kunne fungere optimalt.

De næste to grene, 5) tilbagetrækning af sanserne, 6) koncentration, 

omhandler processen hen imod meditation. Først må vi kunne beherske 

vore sanser, dvs. kunne være ”ude”, når det er det, vi vælger. Og være 

”inde”, altså koble den ydre verden fra, når det er det, vi vælger. Eller være 

i en ”ude-inde” balance, hvor vi både er i en bredspektret men fokuseret 

sansning af vores omverden, samtidig med at vi kan mærke os selv. Næst 

kommer vi til stadiet at begynde at kunne koncentrere os, dvs. beherske 

tankestrømmen i et vist omfang.

De sidste to grene er så 7) meditation, der nærmest er den automatiske 

”belønning” efter alt det forudgående arbejde; at krop og sind bliver stille 

og sjælen, stilheden, nærværet udfoldes. 8) overbevidst tilstand er hvor 

den meditative tilstand bliver til en mere eller mindre permanent tilstand, 

en tilstand hvor man konstant er sig enheden med alt og alle bevidst.

Lidt provokerende kan man sige, at vi behøver ingen love, religioner, 10 

bud etc., hvis vi følger denne filosofi, for en etisk forsvarlig adfærd ligger 

indfoldet i især første og anden gren. Og at vi rent faktisk oppebærer res-

sourcerne til / kan formå at leve op til såvel vore egne som kulturens vær-

dier og forventninger, er især grenene 3-6 hjælperedskaber til. 
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Mennesket ønsker helt essentielt

Bæredygtighed
Ordet ’bæredygtig’ fylder stadig mere i vores (Pernille og Mettes) bevidst-

hed som samlebetegnelsen i meget bred forstand for det, som Yoga Sutras 

inviterer til. Således er vi begge, på hver vores måde, meget optaget af 

at komme ud i naturen, forstå dens grundprincipper, dyrke afgrøder mere 

efter disse principper – og i det hele taget komme i kontakt med det aller-

mest naturlige i os selv og andre. 

Jeg (Mette) tog i 2016 en permakultur-design certificering. Læren herfra er 

meget konkrete redskaber til at skabe mere bæredygtighed i praksis – og 

ikke bare tale om det.

Permakultur er i korthed defineret som: Permanent Agriculture = vedvarende 

kultur, et planlægningssystem for jordbrug. Man kunne også kalde det  

læren om intentionelt at skabe et regenerativt bæredygtigt system. Hvor 

bæredygtigt vil sige et system der producerer mere energi, end det bruger; 

en helt konkret og basal værdi er at skabe en mere frugtbar jord, end man 

starter ud med, også selvom udbytte og høst af afgrøder til eget forbrug 

måtte være stort. Vigtige nøglepersoner for bevægelsen er: Bill Mollison 

(skabte systemet) & Geoff Lawton (formidler og bærer det videre).

Samarbejde og synergi mere end konkurrence
En inspiration også fra naturverdenen kan fås fra Peter Wohllebens ’Træer-

nes hemmelig liv’. Han er både blevet bestseller (med over 400.000 solgte 

bøger) og kult i Tyskland, ligesom at han har købt 200 HA skov, hvor han 

dyrker skoven efter de værdier og forestillinger, han beskriver i bogen – dvs. 

med respekt for naturens egne grundprincipper. 

Wohlleben læner sig op af nyeste forskning – og krydrer med metaforer, 

der vækker vores følelser, når han skriver om, hvordan træer kan føle, 

tænke, dufte og kommunikere. Han viser, hvordan træer har et sublimt 

samarbejde, både med hinanden og det omgivende liv. Særligt spæn-

dende er det, hvordan han beskriver, at træer ikke kan leve uden svampe, 

der kommer til at være en slags Wood Wide Web i skoven.

Wohlleben er i skovriderkredse i Tyskland set som en rebel. Men de mange 

læsere og tilhængere (incl. mig ) ser ham som skovenes selverklærede am-

bassadør, i udgangspunktet en ægte træhvisker med den dybest tænke-

lige kærlighed til skoven. 

Jeg læste hans bog som et stærkt bevis på, at naturen er ét stort intelligent 

forbundet hele, hvor der i højere grad hersker samarbejde og kun i mindre 

grad konkurrence – som ellers er det perspektiv, som vi har analyseret na-

turen efter siden Darwin formulerede det.
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Når sammenhæng er grundpræmissen, så er samarbejde eneste reelle 

mulighed, og bogen lader én tilbage med en lidt sørgmodig indsigt om, at 

der godt nok er et kæmpe uudnyttet potentiale for at kunne indgå i denne 

helhed og enhed på en langt, langt bedre måde. 

Omsat til og sammenhængende med  
vore psykologiske motiver og drifter
Eksistenspsykologien har lige siden Kierkegaards tid – og det går i øvrigt 

også fint hånd i hånd med de fleste religioner og filosofier, konstateret, at 

hvis vi skærer helt ind til benet, så har mennesket følgende drifter bag vores 

væren og gøren: 

 

AT HØRE TIL - Eksklusion er det værst tænkelige at blive udsat for. Hvorfor 

inklusion er en værdi, der er basal i udviklede kulturer.

AT ELSKE - både i det helt konkret nære og i meget bred forstand, dvs. det 

gælder også andre mennesker, dyr, planter og jorden i sin helhed. 

OG BLIVE ELSKET - Kærligheden behøves cirkuleret, ligesom vand, for at 

være frisk og levende.  

Dybest set – hvis vi antager, at al adfærd vokser ud af disse grundlæggende 

drifter, ønsker og behov, og når vi løfter disse grundlæggende drifter fra 

det nære og til det brede og tilbage igen, så påvirker det selvfølgeligt 

forholdet til: 

 

 •  Måden vi relaterer i alle sfærer, både privat  

og arbejdsmæssigt

 • Mad og fødevarer

 • Transport 

 • Tøj & påklædning

 • Naturen 

Hvor og hvordan vi sætter objektivet i adfærden – hvor vi gerne vil forbed-

re og gøre mere – skifter formentlig fra livsfase til livsfase, og afhænger af 

de påvirkninger og inspirationer, som vi får fra andre. Men:

I det helt jordnære og praktiske kunne vi hermed nu godt tænke os at 

opfordre til, at I betragter jeres hverdag i tanke, følelse og handling med 

bæredygtigheds-brillen. Så:

Når du bremser dig selv, er det så bæredygtigt / nødvendigt

Når du pæcer dig selv, er det så bæredygtigt / nødvendigt

Når du straffer …

Når du tænker..

Når du belønner…

Når du…
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Fra artikel om skam og nåde 

http://politiken.dk/debat/art5780526/Det-moderne-menneske-skammer-

sig-alt-for-meget

“Nu går de ned med stress eller går til mindfulness. Jo flere roller og jo flere 

opgaver du skal løse, jo flere områder af tilværelsen vil være i konflikt med 

hinanden, og så begynder vi at skamme os.“

”så snart man er ovre i noget med idealisme, så har man meget på spil 

omkring, om man er god nok”

»Nåden er en kraft, hvor der bliver båret over med det uperfekte i men-

nesket. Det er en form for kærlighed til sig selv, men også nåde over for 

andre, der falder igennem eller dummer sig. Nåden giver os lov at være 

uperfekte, men stadig elskede og elskelige. Der mangler nåde i relation 

til skam i vores samfund, sådan at de utro, de, der dumper, de tykke, de 

psykisk syge, de dårlige betalere, moderen, der råber ad sit barn, og alle 

dem med en ”forkert og uperfekt” krop kunne være mere nådige over for 

sig selv«.

”Vi kvinder bliver meget små af at skamme os og gøre os tynde og små og 

spreder os ud over så mange områder, som vi skal mestre. Det smukkeste 

er nu engang mennesker, der tør stå ved sig selv uden at skulle være per-

fekte«, siger Krista Korsholm Bojesen.”

At kende sig selv - erkende sig selv

at kende sine mønstre

At erkende, at jeg kun er et menneske

at elske netop dette

ved sig selv og andre

Essens

Tomhændet kom du, tomhændet skal du herfra

Helhjertet kom du, går du helhjertet herfra?
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Årstidsbevidsthed
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April
Nu sker der altså noget derude i naturen! I marts stadig én ny blomst ad 

gangen, langsomt, fordi det jo stadig var koldt. Træerne nøgne og bare, 

græsset der ikke tog fat. Men april er eksplosion! Især når der kommer 

nogle samlede dage med lidt lunere vejr.  Hver eneste dag er noget nyt 

sprunget ud. Magisk. Mageløst. Mirakuløst. Tænk sig at det sker hvert år. 

Taknemmeligheden for det vokser, jo ældre vi bliver.

 

Kroppen er ikke længere så skiftende i sit energiniveau. Den er ved at 

kunne nøjes med mindre søvn, og der er vokset en naturkraft ud under 

én, så man kan overkomme meget mere. Det at der er helt lyst, når man 

slår øjnene op, fugle der kvidrer meget insisterende – meget travle med at 

gøre klar til ungerne – det giver lyst til... alting! Havemenneskerne er utål-

modige for at få noget i jorden, men jorden er altså slet ikke varm endnu. 

Man begynder at mødes mere i det fri, gå ture og hygge udenfor, når 

temperaturerne tillader det. En lun krog og høj sol kan udnyttes til at varme 

kroppen og få lidt farve i ansigtet.

 

Påsken er en vigtig højtid med mange fridage. De fleste 

såvel hygger i familiens og venners gode selskab, som 

rydder op i skure og på lofter. Der skal være friskt og 

rart over det hele, også i hjørnerne, til de varme  

dage, der gerne må komme mange flere af!

IAGTTAGELSE
Hvordan er marts-aftrykket egentlig i kroppen?... I sindet?...

RETNINGSDANNELSE med bagudskuen

Hvad vil du minde dig selv om næste år gerne at ville have mere af i 

marts?... Og mindre af?...

RETNINGSDANNELSE med fremadskuen

Hvad ønsker du dig mere af denne kommende måned?...  

Og mindre af?... 



PROGRAM  

8. Alt hænger sammen 
 
TIDSPLAN 

 
12.30-13.00: Siden sidst: Hvis du var en blomst, hvilken er du så? 
13.00-14.00: Groove 
14.00-15.00: Yoga 
15.00-15.10: Ryg mod ryg 
15.10-15.40: Meditation 
Vi praktiserer en lyttemeditation, hvor det bagvedliggende formål er at erkende 
bevidstheden som: 

• Contracted,  
• Expanded  
• Pure 

Evt. mediter på kvaliteterne: 
• Ubegrænsethed 
• Udødelighed 
• Fromhed 
• Oplysning 

15.40-16.10: Refleksion 
16.15-17.00: Gruppe á 5 hvor én ligger og modtager berøring. 
 
 
Når energi-forvirret, hvad er så den modne forvaltning af energien? 
 
  



YOGA 

Kursusgangen havde fokus på at udføre kraftfulde stillinger på en smidig og 
fleksibel måde. Vi arbejdede i især de smidighedskrævende øvelser på at bruge 
afspænding og udåndingspause som en form for start på en centrifugalkraft-
bevægelse. Det var årets første yoga på terrassen i solskin! 
 

• Blæsebælgen / den der renser forhjernen 
• Kriger 1,2,3 (40, 41, 42) 
• Triangel (43) + twist (44) + bevægelse fra side til side med benene 
• Tåbalance (45) 
• Danseren (53) 
• Ben op/ud 
• Lyset (46) 
• Universalstilling (13) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



!

STEMNINGER  

8. Alt hænger sammen 
 



!
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APRIL & MAJ



DvæL LIGe heR 
et ØJebLIk...



OG heR... 
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NU hANDLeR Det OM INteGRAtION
 

De sidste tre gange skal bruges til at slutte cirklen til der, hvor vi startede 

forløbet. Vi havde en vision om at give en slags kørekort til at stole på sig 

selv og det, du erfarer i dig, om dig. Det indledende materiale sagde:

“Vi træner forbindelsen mellem fysiologi og psykologi ved at skærpe san-

serne omkring egen krop og sind. Vi observerer, hvad der er underernæret, 

hvad der er overgearet, hvad der er døende, og hvad der skal have lidt 

fødselshjælp og mere rum og næring. Helt konkret fysisk såvel som sjæleligt.

Vi håber og tror, at vi kan bidrage til, at du får et herligt år med et selv-

omsorgsfuldt, erkendende, nærende fokus. Ikke så du bliver en selvoptaget 

navlepillende kvinde, men så du bliver næret og balanceret til gavn og 

glæde for resten af dit liv og dine kære omkring dig.“

VI har leget, danset og delt. Vi har hilst på lort og lagkage i os selv og fået 

lov til at hilse på hinandens erkendelser og erfaringer. Smertekroppen og –

sindet er ind i mellem trådt frem. Det samme er gennembrud og opture. 

For når vi leger med krop og afdækker lag – bevæger os på nye måder, 

løsner i muskler, overgiver os i åndedrættet og nervesystemets spændvid-

de udvides, og når vi konkret rører og berøres både fysisk og emotionelt, så 

vil psykologiske mønstre og følelsesmæssigt gemte og hidtil glemte temaer 

og ting vise sig på forskellig vis. 

Og det ved vi, har været tilfældet hos såvel jer som hos os som kursusstafet-

holdere. Noget er mellem mødegangene gevaldigt i bevægelse i os alle. 

Lad os nu give dét endnu mere næring, endnu mere fylde! 

 

Vi har været gennem 8 temaer:

Psykisk    Fysisk
Fundament   Core

Næring   Fordøjelse

Livskraft   Cyklus

Grænser   Åndedræt

Kærlighed & balance  Hjerte

Kreativitet & udtryk  Hals

Indsigt & visdom   Ansigt

Alt hænger sammen   Helheden & det transcendente

Så hvad nu?
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Så hvAD NU?
Det er tid for integration og assimilering af det præsenterede.

Det er tid at kigge tilbage på forløbet og den proces, du har gennemgået.

Det er tid at kaste lys på, at få bevidsthed om, hvad det skal bruges til, det 

der er trådt frem gennem forløbet.

Så nu har vi brug for, at du giver udtryk for dine ønsker og behov...
Hvad skal repeteres?

Hvad skal uddybes og fordybes?

Hvad vil du have mere af, når vi mødes?

Og vi har brug for, at du deler refleksioner 
– så vi kan støtte dig og give dig det, du har brug for…
Hvad er trådt frem?

Hvad fik du øje på?

Hvad har du lært?

Hvad er du ’færdig’ med?

Hvad har du lukket ind?

Hvilke dele af dig skal du give mere plads?

Er der tvivl der fylder?



m
e
d
ita
tio
n



Do it your way
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v

e

creative space



ser du mønstrene ?

yoga
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årstidsbevidsthed
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Maj
Sometimes it snows in april - og det gjorde det. Lidt. Men det gør det  

sjældent i maj. Maj kan vi regne med. Grøn er vårens hæk. Konfirmander 

springer ud. Bøgehækken gør klar til studenterfester. Bærbuske og  

frugttræer blomstrer og bier får travlt. Fuglesangen har længe haft  

euforien  i sig i de tidligste morgentimer. Det er nu tid til at gå  

udendørs og suge det ind i hver en celle og gennem alle sanser.

Tænk så længe vi har været klar. Forårets finurlige forspil. 

En lang pirren og holden igen. Men nu kommer det.

IAGttAGeLSe
Hvordan er april/påske aftrykket egentlig i kroppen?... I sindet?...

RetNINGSDANNeLSe med bagudskuen

Hvad vil du minde dig selv om næste år gerne at ville have mere af i 

april?... Og mindre af?...

RetNINGSDANNeLSe med fremadskuen

Hvad ønsker du dig mere af denne kommende måned?...  

Og mindre af?... 



!

STEMNINGER  

9, 10, 11. Integration  
& Afslutning 
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PROGRAM  

9. Nu handler det om integration 
 
TIDSPLAN 
12.30-13.00: Vi spurgte: Hvad er på færde lige nu? Og der var et næsten pudsigt 
flertal af små- eller lidt større skavanker på færde i vores kroppe tilsammen, incl. 
Pernille og Mette. Så både yoga og dans forsøgte at bevæge sig ind i at danse 
med og vanewristle med det, der snakkede og tiltrak sig opmærksomhed i hver 
vore kroppe.  
Vi spurgte: Hvad vil du gerne have mere af? - Som er det, der skaber programmet 
de sidste mødegange. Når man lægger det, I ønsker jer sammen, så kommer vi 
omkring alle de emner, vi har arbejdet med. Der var nemlig ønsker om mere 
åndedræt, mere om elementerne, mere til hofterne, mere til hals, flere flows af 
yoga, så man kan få lavet sin egen lille serie, flere input til hvordan at integrere 
dansen i dagligdagen og flere fælles lege og øvelser. 
 
13.15-14.30: YOGA. For at højne ejerskabet omkring yogaen, da havde Mette lagt 
yogakortene frem, så I hver især kunne vælge en øvelse, som I gerne ville have 
lavet. Vi var omkring både kraftfulde stillinger og mere bløde og meditative 
stillinger. Vi praktiserede i høj grad 'måden hvorpå' med hver af stillingerne. At de 
fleste asanas har en kæmpe spændvidde med hensyn til, hvordan man kan 
udføre dem. Bl.a. praktiserede vi også Solhilsen som en rigtig hurtig, kraftfuld og 
dynamisk praksis - og prøvede dele af den som blide energiøvelser. 
 
14.30-15.45: GROOVE 
 
16.00-17.00: MEDITATION. Alle de fokusområder, vi har haft, har fulgt kroppens, 
psykens og energiernes bevægelse fra rod til top. Mette guidede en såkaldt sutra-
meditation, hvor alle 28 kvaliteter, som vi har været igennem - 4 i hvert 
fokusområde - blev benævnt. Meditationen kan benyttes til at fremme kropslig og 
psykologisk balance, men den kan også benyttes som en energimæssig praksis, 
en chakra-meditation for de af jer, der har mest forkærlighed for det.  
Du kan lytte til 8 minutters træningen i sutraerne, øvelse 19: Chakraafbalancering; 
sutrameditation på chakraerne. For optimal praksis, så er det vigtigt, at du lærer 
ordene udenad, og at du gør det til en egenguidet ca. 30 minutters (ellers mere) 
meditativ praksis. 



10. Det handler fortsat om integration 
- og der er ingen kursusmateriale / kursusmateriale fra gang 11. kan bruges her 
 
Vi havde en måde at observere ind på dagen på. Men ingen fast plan, dvs.: 
 
UFORUDSIGELIGHEDENS VISDOM opsøges i vores praksis. 
Pernille demonstrerede at når hun går ind på yogamåtten, så ved hun ikke helt, 
hvad der skal ske. Det starter med spørgsmålet: 
 
HVAD ER PÅ FÆRDE?  
I mig?  
I kulturen omkring mig (alt lige fra familien og øvrige relationer og på jobbet og 
alment i samfundet)?  
I naturen? 
 
HVAD I MIG VIL BEVÆGES? 
Herfra begynder hun at bevæge det i kroppen, der kalder på at blive bevæget. 
Lytter. Lader kroppen finde ind i et spontant flow, måske med en bestemt form for 
rytmicitet. Gør det modstand, så er det ikke vejen frem. 
 
HVAD ER ET FLOW? 
Det hele har strukturelt set hele tiden bevægelsen: 
 
   INTRO 
 
            STILNESS       OPVARMNING 
 

 
        OUTRO            DER VI ARBEJDER / ER I FLOW 
 
 
  AT GÅ IND I ELLER INVITERE SIG UD AF 
 
Hele vores yoga- groove og meditation handlede om at registrere dét flow. 
 
Der blev lavet buddies, to personer sammen, så man kunne holde kontakt omkring 
sin daglige praksis. Vi præciserede efter mødegangen for gruppen: 



Vores opfordring, hvad integration angår, er, at man hver dag ruller (yoga)måtten 
ud i mindst 10-20 minutter og gør ’et eller andet’. Det kan være spontant at følge 
kroppens bevægelser, det kan være at danse, at lave en asana, sætte sig og 
være åndedrætsbevidst, eller bare lægge sig og mærke sig, eller at have en 
decideret meditationspraksis. DU BESTEMMER SELV! Bare rul måtten ud! 
 
Og så kommer det store spørgsmålstegn? Hvorfor inviterer vi pludselig til så fast 
struktur?  
Og måske I hver især tænker: Hvad skal jeg dog lave på måtten hver dag, indtil vi 
ses?  
Svaret er et paradoks, fordi vi har gennem hele forløbet inviteret til AT LYTTE til det, 
der er på færde lige nu i krop og sind. Og i denne lytten er der to poler: 
 
På den ene side har vi praktiseret nærmest som en metode, som en invitation til en 
decideret livsdisciplin, at være helt åben uden en bestemt plan. Være 
selvomsorgsuld, respektfuld, gå med det der er. Give slip på burde skulle og 
disciplin og teknik – og så gå i det helt frie flow bevægelsesmæssigt. På vort 10. 
møde var således vores overskrift: Uforudsigelighedens visdom. Pernille 
demonstrerede det ved at stille sig på yogamåtten helt uden nogen anden 
ramme end den. Og så viste hun, at kroppen ’selv kan finde vejen’ hen i mere 
trivsel og behag og glæde bevægelsesmæssigt. 
 
På den anden side: En så stor åbenhed kræver, at tilgangsmåderne og øvelserne 
er blevet gentaget og gentaget, indtil de ligger som en ny vane, en ny 
selvforholdemåde. At man er blevet familiær med selv at tage ledelsen. Så på 
den anden side demonstrerede Mette den anden pol af paradokset, nemlig 
muligheden af at have en struktur udover selve beslutningen om at stille sig på 
yogamåtten: At have en bestemt yogaøvelse – her eksemplificeret ved Solhilsen 
som ankerpunkt i 20 minutters egen yogapraksis (som vi gjorde på dagen) – men 
så tillade kroppen at gå sine helt egne veje hen imod de bevægelser, der gør den 
godt. Og ind imellem vende tilbage til grundelementerne i Solhilsen som struktur. 
Det er en lidt mere rammesat frihed, og hvor invitationen er at lade 
øvelsesstrukturen være i baggrund – og friheden i forgrund. For at få indarbejdet 
de nye vaner som en implicit viden. 
 
Vi har efter i søndags arbejdet lidt med, hvad I afslutningsvis skal have fra os. Til 
vores afslutning kommer vi med et sæt papirer, der prøver at visualisere den 
’metode’, hvorefter vi har arbejdet fra forskellige vinkler og perspektiver, således at 
indholdet bliver perspektiveret tværgående, metarefleksivt.  



 
 

11. Afrunding 
 
12.30-13.30: Evaluering på at være buddies. 
13.30-14.00: Opsummering ved tavle omkring forskellen mellem mænd og kvinders 
forskel, hvad angår ideal og realitet. Vi kvinder ligger ofte meget langt fra vort 
eget ideal. Den forskel mellem, hvad vi gør, og hvad vi gerne ville gøre, opfordrer 
vi til såvel reduceres, som at vi favner forskellen mellem ideal og realitet med større 
selvkærlighed og venlighed. Lærer at sige og tænke ’pyt’. 
 
14.00-15.00: YOGA med fokus på spændvidde og frihed til at gå egne veje. 
 
15.00-16.00: GROOVE. 
 
16.15-17.00: MEDITATION på de 28 sutraer op gennem de 7 chakraer.  
Og stilhed, gennemsigtighed, ren væren. 
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AFRUNDING
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LYT TIL DIN KROP
 
Giv den nænsom opmærksomhed. 
Hav tillid. Vær nådig. Find det, der virker for dig.

Det er dette rum, vi vil skabe til os i verden. 

Træk vejret. 

Gå ind i din boble. 

Lad op. 

Kærlighed og overskud. 

Led efter det, i krop, sind og sjæl.

I hverdagen. 

I opgaven.

AKTION - REFLEKSION - REKREATION
Verden er vild med aktion, effektivisering og vækst. Kan krop og sjæl følge 

med? Nej!

Det er bydende nødvendigt, at vi selv er i stand til at skabe lommer af  

refleksion og rekreation. Åndehuller. Det har vores søndage været.

Manden med åndehuller til værdigt trængende står desværre ikke på 

noget gadehjørne. Mor med te og varme tæpper ej heller. De to sub- 

personligheder skal være en del af vores egenomsorg og bevidsthed. 

Når energien er væk - så vær nådig. Kærlig og omsorgsfuld. 

Lad så vidt muligt refleksion eller rekreation få sin plads.  

Ligeså et par gode åndedræt. 

 

Åndehullerne skal ikke være nye store projekter. 

Du har nu kropsligt kendskab til yoga, groove og 

meditation. Det kan bruges frit gennem din dag.

Ikke som et præstationsprojekt. 

Snarere det modsatte. En pause.

 

Det allermindste kan gøre en stor 
forskel på den lange bane.

Keep it  
stupidly simple,  

Sweetie.
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En naturlig rytme for enhver opgave i løbet af dagen kan være denne:

TJEK IND - kom tilstede, varm op.

FORDYBELSE og hengivelse. Fokuseret energi. Samtidig med at stå 

i det åbne. Opgaven har taget over. Og du giver ‘det’ plads og 

fuld fokus.

REFLEKSION, udstrækning, udspænding, ’unwinding’ af energien 

fra det effektive rum.

REKREATION - væren, stilhed.

TJEK UD - omstilling/ overgang mellem hver opgave. Giv det lidt rum. 

TJEK INDTJEK UD

KOM TILSTEDE
             VARM OP    REKREATION

REFLEKSION

FORDYBELSE
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Zoomer vi ud, virker den sådan her på dagen: 
Vi vågner - TJEK IND. Morgenrutiner. 

Dagens dont AKTION.  Med sikkert mange TJEK IND - FORDYBELSE - TJEK UD 

i sig.

REFLEKSION hvis ikke før, så ved sengetid. Opsummering i tankerne: Tak for 

idag, der klarede jeg vist det og det og det… og der skete det og det.. 

tak. Blot lad dagen sive, eller put måske endda lidt glimmer på.

Måske lægger du en lille yoga eller åndedrætsovergang ind i søvnen. 

Hvis noget rumsterer - skriv det ned og læg det til side. Og lad svarene 

samle sig mens du sover. 

Attituden: Et kærligt og venligt objektiv.  

TJEK UD. STILHED - god nat! REKREATION. 

 

Du kan selv zoome yderligere ud: 
Ugen, måneden, året, livet...
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EGEN YOGA-GROOVE-MEDITATION
 

Først og fremmest: LYT! og LEG.  
Vejen er aldrig snorlige. Det er kun visioner og idealer, der er det. 

 

”En plan og en strategi giver os mulighed  
for at forlade den.” 
Carl von Clausewitz, 1.6.1780-16.11.1831, preussisk officer og filosof.

Clausewitz var modstander af systemmagerne. Efter hans mening kunne 

man ikke i krigsteorien opstille konkrete handlingsvejledninger for genera-

ler. Han ville i stedet fastholde generelle principper, der kunne uddrages 

ved studier af historien og ved logisk tænkning. Også når han behandlede 

noget almindeligt, pegede han til stadighed på, at hans principper skulle 

holdes op mod realiteterne. Således mente han, at felttog kun i ringe grad 

kunne planlægges, da uventede forhold eller hændelser – såkaldte gnid-

ringer, ville gøre enhver alt for detaljeret forudgående planlægning ubru-

gelig efter få dage.

En plan er noget vi kan støtte os til.

En opskrift er noget vi kan støtte os til.

Vi må lege og lytte med. Improvisere. Give den vort eget udtryk.

VISIONER / IDEALER

VIRKELIGHEDEN
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Egenpraksis i yoga 

I begyndelsen - firkanten og solhilsen.

Gå ind på måtten. Hav solhilsen i baghovedet og gå i gang. Går du i stå, 

kan du vende tilbage til et sted i solhilsnen. Men der skal være plads til, at 

du lytter til din krop. At du tænker meget lidt og lader dig flyde med. I tillid. 

Det er hele pointen.

 

Senere, når du er blevet fortrolig med din daglige stund på måtten, kan du 

gå ind i den helt frie:

Træd ind på måtten.

Lad dig ankomme i den stilling, der passer dig i dag, i dette nu.  

Fundament. Åndedræt. Ske hvad der vil. Fordybelse.

Outro. Tjek op med kroppen om den mangler noget.

Tjek ud.

Til opsummerende inspiration:  

Du kan lege med skiftende fokus: Krop – knogler, led, muskler, blodcirkula-

tion, nervesystem, åndedræt. Så zoom på tanker og følelser. Og så zoom 

på energien; stagneret, underspændt, overspændt eller i flow? Det kræver 

fuldt fokus og koncentration, hjernen tømmes for tanker, opmærksomhe-

den vandrer i kroppen, indre-sansningen stimuleres. 
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Egenpraksis i groove 
Det er udfordrende for selv groovere at opretholde hjemmegroove-praksis. 

For det meste handler det om at lade sig rive med når musikken spiller. Eller 

sætte musik på, der gør en godt. Noget musik er til ørerne og intellektet 

alene. Noget er til kroppen. I ethvert stykke musik gælder det: 

LYT. Tjek ind. Sæt blidt i gang og lad dig rive med. Gør det der føles godt. 

Leg. Op og ned. Ud og ind. Stort og småt. Dagens humør. Whatever. Bare 

dans. Der ligger enkelte spillelister i det lukkede forum. Brug dem og forlad 

endelig ”opskriften”, når det ikke groover. 

Husk også at musik kan sætte et rum. Brug musik til arbejdet. Til at skabe 

pauserum, fordybelsesrum, flippeudrum.

Do it your way
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creative space
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Egenpraksis i meditation  

Brug f.eks. strukturen med de 28 kvaliteter fordelt i de 7 centre at meditere 

ud fra. 

Eller sansemeditation. 

Eller blot et blødt åndedrætsfokus som anker at vende tilbage til.  

Eller punktér overtrykket i hovedet ved at iagttage tankerne som forbi-

svævende skyer.

Eller mediter helt uden objekt, blot med et helt åbent nærvær, når hverken 

krop eller sind forstyrrer. Kun stilhed.

TAK! 
Vi ønsker jer alt det bedste og vil gerne takke jer, for jeres åbenhed og 

lukkethed. Nu refleksion og restitution. Rigtig god sommer. 

 

Kærligst

Mette og Pernille

Rettigheder

Materialet er kun til eget brug. Materialet må ikke kopieres eller deles til videreundervisning/ 

formidling.

Hvor intet er angivet er billeder vores egne eller købt med rettighed på shutterstock.com 

Enkelte illustrationer er lånt fra nettet med linkangivelse.



RIKKE ØLAND 

Da jeg startede var jeg meget syg stress, og absolut ikke nede i kroppen. Så det at få 
groovet, og få lavet yoga plus at få bevidstheden om sine kropsdele har været en skøn 
aha oplevelse. Det at helt konkret finde ud af hvor ens hjerte, lunger etc. faktisk helt 
nøjagtigt er, føltes meget dejligt for mig, og jeg er blevet meget mere glad for min krop. 
Føler den simpelthen mere!  

Det har simpelthen været en meget rørende oplevelse for mig, at føle, at alting hænger 
sammen ( jeg har selvfølgelig vidst det med hovedet, men at begynde at mærke og 
forstå det med kroppen er skøøønt.....) . 

Meditation er noget der virker for mig, så Mette dine meditationer og dine yoga -kort er så 
gode og effektive for mig, og bliver brugt hjemme. 

Mærk og føl ! Få kontakt med min krop og begynd at lytte! Det vil jeg rigtig gerne tage 
med mig, og tænker at dette kun er begyndelsen for mig på et nyt kapitel . Kom i min 
krop!:))) 

Jeres begges glæde, nærvær og kærlighed har været så livsbekræftende, motiverende 
og inspirerende. I er så søde og gode sammen og hver for sig. 

Det at materialerne er så lækre og I har kræset sådan om os , har været total forkælelse , 
velvære og dejligt. 

At vi har åbnet op overfor hinanden psykisk os alle kvinder imellem har været lidt 
grænseoverskridende for mig men meget rørende og givende. Det at være en del af et 
kvindefællesskab har været et ekstra bonus i kurset. 

Pernille dit groove er så befriende, igen rørende at få kontakt med sig selv , gribende, sjovt 
og livsglæden kommer frem ... så fedt, og god kombi med yoga. 

Jeg kan kun være meget taknemmelig fordi I er så gode, og seriøse , og jeg er glad for at 
vi stadig har flere gange tilbage, og glæder mig til næste gang.:))) 

Jeg ville gerne komme med noget konstruktiv I kunne gøre bedre men må melde pas 
.....jeg har bare nydt det og synes konceptet holder max!! 

 

YVONNE MILLER 

Jeg har fået rigtig meget ud af at blive mere bevidst om de forskellige cyklusser der er i og 
omkring mig: årstidernes gang, døgnets, ugens og månedens rytme og de forskellige 
aftryk det sætter i mig. Bevidstheden gør mig mere sensitiv og vågen i forhold til de små 
nuancer, der hele tiden påvirker energien indeni. Det er en god vågenhed og jeg glæder 
mig til at blive endnu mere bevidst og lægge mærke til endnu flere sammenhænge 
mellem det indre og ydre i løbet af det næste år også :-) Så cyklusser vil helt sikkert være 
noget af det jeg tager med. 

Min tilstand før kurset var mentalt skrøbelig og rejsen på kurset og det terapi jeg har været 
i, har gjort, at jeg er blevet opmærksom på, hvad jeg nu er for en fisk, og hvordan jeg 



trives bedst... og det er i et langsomt tempo med plads omkring mig - det vil sige tid for 
mig selv og med ikke alt for mange planer. Jeg ved nu at det er sådan, men kan 
indimellem have svært ved at acceptere det, især hvis jeg er for meget sammen med 
meget energiske mennesker :-)  

Så jeg skal huske fremover at opsøge fora, som det jeg har fået på kurset, hvor jeg kan 
være sammen med "ligesindede" og lige blive mindet om, at jeg er ok som jeg er og ikke 
behøver at være som folk måske er flest. 

Jeg vil helt sikkert lave yoga og meditere dagligt efter kurset - det gjorde jeg også før... 
hvis jeg kunne ønske noget, var det et I lavede et par videoer eller anden formidling af et 
par grooves (musik og trin), som jeg kunne bruge til at få dansen mere ind i hverdagen. 

 

ULLA MØLLER WEINREICH 

Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal byde ind med i forhold til årskurset. På den ene side 
tænker jeg knapt, jeg har fået det, jeg håbede på; men den falder helt tilbage på mig 
selv; jeg har stadig ikke tilstrækkelig ro i motoren til at mærke efter og arbejde med mig 
selv, for at bevæge mig i den retning, jeg egentlig ønsker mig. (eller også tør jeg bare ikke 
endnu); intet at udsætte på Jer I har været fantastiske formidlere  På den anden side er 
jeg blevet glad for at danse - og jeg tror faktisk også, jeg vil fortsætte med at udforske 
yogaen. Ud over, hvad jeg talte om sidst, har jeg ikke så mange ønsker til de 
skræddersyede kurser; just work those bodies. 

 

BIRGITTE SCHRAMM 

Min mentale og kropslige tilstand inden kurset, var i et vist omfang præget af stress - jeg 
har under forløbet været i en proces - og er det til dels stadig - på vej ud af stress. 

At komme ned i kroppen og blive bekræftet i hvor essentielt det er at have kroppen med i 
en sådan proces, har været virkelig dejligt og jeg har følt mig priviligeret over at 
kunne deltage. 

Det har fungeret godt at høre om de andre deltageres processer/emner; sygdom eller 
hvad end der har været tale om, og hvor har det været inspirerende at være i det forum 
og kunne tage det med, at ligemeget hvad der har rørt sig, så har det føltes bedre 
efterfølgende, fordi det er blevet delt, vi har connected omkring det. 

For en stor fan af den holistiske tankegang som jeg, har det været den optimale 
kombination, med Groove, meditation og yoga - en lækker cocktail af alt det bedste fra 
fysisk såvel som mental coping. En optimal opskrift på opnåelse af flow. 

Det har fungeret godt med tiden til at reflektere - gerne akkompagneret af jeres gode 
musik. Så den plads der har været skabt dertil, har jeg værdsat. 

Der er sket store forandringer i løbet af kurset, mest mentalt hvor jeg er kommet et langt 
stykke videre ift. stress. Bl.a. har de meditationer vi er blevet introduceret til, været virkelig 



gode. Værdiordene - temaerne har været meget meningsfulde og de er implementeret i 
mine egne meditationer. Derudover tager jeg 'guldkopierne' med mig, øver mig i at 
integrere i kroppen glæde, ro, overskud, god energi mv. - alt det modsatte af det stress 
påvirker med af uro, bekymring, anspændthed . . 

Så - for mig har Årskurset været et fantastisk forløb, med et uvurderligt supplement 
af pejlemærker, holdepunkter og gode redskaber på vej ud af et stress-forløb. 

 

MARIANNE DISCH  

 • Hvordan var min mentale og kropslige tilstand inden jeg startede på kurset? 

Jeg var meget forvirret og tror nok jeg havde en form for identitetskrise efter at jeg var 
blevet fyret. Jeg meldte mig til kurset for at gøre noget godt for mig selv uden egentligt at 
vide hvad jeg ville med det, andet end at give mig selv et ”åndehul”. Jeg følte mig 
meget energiforladt og jeg har haft både fysiske og psykiske stressymptomer hvilket nok 
har præget mig hele det sidste år. 

 • Hvad har fungeret godt for mig på kurset? 

                 Som sagt, har det været et frirum for mig og jeg synes timerne sammen med jer har givet 
mig mulighed for bare at være. Det har været rigtigt godt og har givet energi. Det har 
fungeret godt for mig, at der har været både en teoretisk og en praktisk tilgang til 
tingene. Jeg kan godt lide at forstå baggrunden for hvorfor vi gør som vi gør. 
”Refleksionsrummene” har været gode, specielt da det gik op for mig, at vi ikke skulle 
tage en ”runde” efterfølgende.   

 • Er der sket forandringer - og i så fald hvilke? 

Jeg ved ikke om der er sket konkrete forandringer (bortset fra at Groove har flyttet sig fra 
at være grænseoverskridende til nu ”kun” at skubbe mig ud af min komfortzone. Hver 
gang!), men jeg er helt sikkert blevet mere bevidst om, at jeg har nogle redskaber jeg kan 
bruge når  muskelspændinger og søvnproblemer dukker op. Hvilket faktisk ikke sker så ofte 
som inden kurset startet. Så er der alligevel sket forandringer. Dejligt. 

 • Hvad vil jeg gerne tage med fra kurset og huske på i dagligdagen fremover? 

Jeg er sikker på, at jeg får rigtigt meget glæde af det flotte materiale I har lavet. I starten 
kiggede jeg ikke ret meget i mappen, men nu har jeg den liggende fremme og selv om 
jeg ikke har brugt materialet systematisk, fungerer det fint som ”opslagsværk” for mig. 
Eftersom jeg tilsyneladende skal lære at leve med nogle småskader i halsen, har det 
været fint at kunne bruge materialet sammen med de lidt mere traditionelle behandlinger 
jeg har været igennem. Det handler først og fremmest om, at jeg skal huske mig selv på, 
at jeg faktisk kan forebygge en hel del selv og derved undgå de gener skaderne 
medfører. 

 • Hvad kunne jeg ønske mig var anderledes på kurset? (forslag til forbedringer/tiltag) 

Jeg kunne godt have tænkt mig lidt mere yoga. Jeg synes Groove har fyldt rigtigt meget, 



men det har selvfølgelig også med det at gøre, at jeg er mere komfortabel med yoga 
end med Groove. Når det er sagt, har det været sjovt med den udfordring det trods alt 
har været i at ”Groove” og jeg ville ikke have været det foruden. Jeg er rigtigt glad for at 
jeg tog chancen og kastede mig ud i dette! Tak for det. 

 

ANNA-MARIE NIELSEN 

 • Hvordan var min mentale og kropslige tilstand inden jeg startede på kurset?  

Jeg synes egentlig at begge dele var okay - inden start. Men igennem forløbet er begge 
dele blevet væsentlig bedre. Jeg er blevet mere bevidst om mine tanker - vejrtrækning, 
som gør at jeg oplever at jeg kan klare mere pres end før uden at jeg kommer til at føle 
mig stresset. Min krop reagere og jeg lytter til den og giver den det den har brug for. 

 • Hvad har fungeret godt for mig på kurset?  

Roen og tiden - jeg er blevet glad for yoga - noget som jeg ikke tidligere har stiftet 
bekendskab med, men det virker for mig især vejrtrækningsøvelserne har givet mig så 
meget. Meditationen er lidt svær mig - mine tanker vil gerne flyve - men jeg nyder tiden 
og roen i det alligevel. Grooven fungerer altid :-) 

 • Er der sket forandringer - og i så fald hvilke?  

Jeg er blevet bevidst om, at jeg  har en plads i livet og at alt det jeg gør er det rigtige for 
mig. At selvom om andre synes noget andet, så er det, det jeg føler og kan mærke der er 
det rigtige for mig. Jeg dømmer ikke længere mig selv - men er blevet super glad for mit 
liv som det er. Kan være i nuet og nyde det uden hele tiden at tænke der må være 
noget bedre et andet sted. Jeg kan vågne om morgen med sprudlende glæde i min 
mave over mit liv, jeg kan mærke at jeg bliver følelsesmæssigt påvirket når jeg tænker på 
det, men det giver mig så meget. 

 • Hvad vil jeg gerne tage med fra kurset og huske på i dagligdagen fremover?  

At forblive i den tilstand som jeg er i nu - give mig selv den plads som jeg har brug for. At 
gøre det jeg synes der er vigtigt for mig. Give mig selv lov til at mærke hvad jeg lyst til og 
ikke lyst til. Sige fra - huske at bede om hjælp - der skal jeg nok lige øve lidt mere. 

 • Hvad kunne jeg ønske mig var anderledes på kurset? (forslag til forbedringer/tiltag)  

Jeg har nydt det som det har været. For mig har det været så lækkert og dejligt at blive 
guidet og båret igennem forløbet, at jeg bare skal gøre hvad der bliver sagt og følge 
med. Jeg har nydt fællesskabet - jeg har ikke tidligere været en del af noget fællesskab 
og det er så dejligt at være i det uden at skulle præstere noget bestemt for at være med. 

Jeg har elsket hver en gang jeg har været af sted og glæder mig usigeligt meget til 
næste forløb. I har begge være super gode og dejlige at være sammen med.  

 

 



HELLE JANINA TANGE JENSEN 

Inden kurset var jeg ret frustreret over mit arbejde, min vægt og mit stress niveau i 
kroppen. Efter en stresssygemelding for snart 4 år siden, synes jeg mit stress-niveauet var 
blevet alt for højt og det jeg havde taget på under min sygemelding var/er svært at 
komme af med. Jeg lyttede ikke nok til mig selv. Jeg sagde ikke fra på arbejdet og 
overvejede meget, at søge andet arbejde – Læs: Løbe fra problemerne. 

Jeg har aldrig været i tvivl om, at yoga og meditation giver mig ro i kroppen, men jeg er 
ikke god til at få det ordentligt indarbejdet i min hverdag. Jeg husker at stoppe op og 
trække vejret dybt og roligt og jeg er god til at gå for mig selv og lukke alle indtryk ude, så 
mit hoved får et øjebliks ro. Men arbejdsdagen er travl og hektisk og jeg glemmer alligevel 
nemt mig selv og mediterer først når min krop og hoved virkelig har brug for det. 

Jeg håbede vores kursus kunne hjælpe mig til at få yoga og meditation ind i mit hverdag 
og jeg glædede mig til dansen. Jeg danser ALT for lidt! J 

Desværre er yoga og meditation ikke blevet indarbejdet i min hverdag – MEN siden 
januar, har jeg styrketrænet mindst 2 gange om ugen og de sidste 1,5 måned har det 
været 3 gange om ugen. Jeg er blevet afhængig J Træning gør bare en stor forskel for 
mit velbefindende og overskud – det viste jeg jo godt! men at få det ind i en travl uge har 
været svært og uoverskueligt, især når man er træt efter en hård arbejdsdag. Jeg er sikker 
på, at vores månedlige møder var med til at få mig rigtig i gang igen – min krop fik lov til 
at mærke hvordan den havde det efter en aktiv eftermiddag og den ville have mere J 

Min vægt har ikke flyttet sig ENDNU. Jeg blev vejet på en Tanita vægt i oktober og igen 
midt i april og min body-age er faldt 3 år og min muskelmasse er steget med 2,5 kilo! Så 
min krop har fået det bedre og det giver lyst til mere. 

I forhold til mit arbejde, har jeg med små skridt fået ændret min arbejdsdag, så jeg ikke 
bliver presset på samme måde længere. Jeg har stadigvæk meget travlt, men det 
arbejder jeg også på. Hvis bare det er spændende opgaver og jeg har tiden til at løse 
dem, så er det ret faktisk en super god arbejdsplads og gode kollegaer J Alt dette har 
gjort, at jeg ikke er så træt og udkørt når jeg kommer hjem og det giver igen overskud til 
træning – som igen giver endnu mere overskud og glæde. 

Jeg har lært at lyttet til nye signaler fra min krop, når den fortæller at jeg har udsat mig 
selv for et for stort pres. Signalerne har egentlig været der længe, men jeg har ikke lyttet 
eller tænkt, at det var min krop der sagde fra. Nu trækker jeg mig, når kroppen fortæller 
at den er gal. 

Jeg vil stadigvæk gerne have mere yoga og meditation i mit liv – og ikke bare når min 
krop har sagt den har brug for det pga. en travl dag/stresset situation. Men som min 
træning, er det jo bare noget jeg skal have indarbejdet i min hverdag, så jeg heller ikke 
kan undværer det. 

Ting der kunne være anderledes på kurset? 

Personligt er jeg ikke god til at røre eller blive rørt, at ”fremmede” mennesker, så de øvelser 



vi har haft, hvor vi har skulle samarbejde med hinanden/røre hinanden har været 
grænseoverskridende for mig. Jeg har klaret dem og det har været okay bagefter, men 
lige inden havde jeg mest lyst til at sige stop – måske det er en af de ting jeg skal blive 
bedre til, altså virkelig få sagt fra… men alligevel, så har det jo været meget sjovt at prøve 
og jeg har lært noget om mig selv. 

 

DORIS KAFKA 

Hvad har fungeret godt for mig? Og evt. Hvilke forandringer er sket 

At møde jer to fantastiske kvinder, der kom med hver jeres måde at se og forklare den 
kropslige og spirituelle verden på har været en gave! 

Jeg var noget skeptisk i starten om jeg kunne lære noget nyt eller hvorfor jeg enlig skulle 
deltage, det var det der gemte sig i spørgsmålet: er jeg for gammel til dette kursus? Derfor 
var måske de første mødegange lidt flad eller mindre givtig for mig, da jeg havde svært 
at se, hvad jeg kunne bruge dette til. Jeg har beskæftiget mig i så mange år med krop og 
sjæl at jeg har efterhånden fundet min egen måde at se og forklare verden på. Jeg tror 
for mig var det mere jeres anden måde at forklare eller bruge ord på det, jeg godt kendte 
i forvejen, det var rart, givtig og fordybende for mig. 

Men spørgsmålet "hvad betyder det enlig at lytte efter min krop" har fascineret mig og jeg 
synes absolut, at vi er kommet godt omkring. 

Jeg tror, at det faktum at vi har arbejdet et helt år på det har stille og roligt fæstnet nye 
vaner. Det var lidt svært at formulere i søndags ved sidste møde, men jeg så det mere de 
dage efterfølgende: 

- Vejrtrækningens enorme betydning: jeg leger dagligt med forskellige måder at fokusere 
eller sende luft rundt, tit især når jeg skal til at sove eller lige er vågnet 

- jeg har haft stor fornøjelse at "blødgøre" yogastillingerne, dvs. At bevæge sig endnu 
mere efter behov i sted for efter regler 

-  jeg har udvidet mit yoga repertoire og anvender det selv og i undervisning af yoga 

- der har været flere spændende emner at læse om i kursusmaterialet og dykke længere 
ind i 

- for mit helt eget vedkommende er min sygdomsperiode blevet endnu mere intensiveret i 
retning af hvad min krop har brug for, kan klare eller ønsker sig. 

At skulle rette sig efter det når jeg nu er på fuld tid igen er dog en imponerende 
udfordring! 

Derfor er det også super godt at vi har mappen og for mig især også din hjemmeside 
Mette. Alle de små videoklip er super god og gerne flere af dem. Der er mange 
guldklumper til meditationerne og yogadetaljer, vi ikke har set og hørt endnu . 

Facebook siden giver muligheder som vi i denne gruppe dog ikke har brugt rigtig efter min 



mening. For min del manglede jeg nærheden til alle de andre så jeg vidste hvem jeg 
skrev til. På den anden side er jeg ikke aktiv Facebook bruger selv så.... 

I to er et enormt godt makkerpar, der forlænger hinanden fint.  

Hvad vil jeg tage med? 

Jeg tror det bliver den bløde måde at bruge yoga og i det hele taget min krop på 

Evt forslag/ forbedringer? 

Da titlen havde kroppen i centrum synes jeg at det absolut også var sådan! Jeg selv 
savnede i starten at vi ikke lærte hinanden at kende. Jeg har knap nu alle navnene parat. 
Så snakken og udveksling med hinanden har haft en meget lille plads, men som sagt var 
det hellere ikke kursus fokus. Så en eller to timer mere, så der var plads til den enkelte og 
udveksling med hinanden? Vi lærer jo af hinanden når vi hører hinandens historier.  

Og hvis ikke I forlænger kursets mødetid per gang så vil jeg nok introducere eller prioritere 
skrivetiden mere , så der ligger mulighed for reflektion efter de enkelte dele. Jeg har stort 
set intet noteret fra alle meditationerne eller groove delen. Det tog også lidt tid inden jeg 
fattede bagudskuen på måneden. 

Og så en lille, men måske besværlig del er lokalet og den indelukket lugt i rummet.  

Derimod har blomster arrangementet været fascinerende hver gang og absolut 100% 
opløftende!! Ligesom teen og de lækkerier der var til stede. 

Tagterassen var absolut fascinerende og kun godt! 

Ønsker til jer de sidste to gange?:  

Jeg søger mere fordybelse i alle emner, dermed mener jeg, at jeg stadig holder udkik 
efter evt. en ny uddannelse eller egen praksis i yogaretning eller meditation. Så kurset har 
været en skridt på vejen. Jeg tror det er min søgning i mig selv efter videre og videre 
fordybelse. Et emne kunne være at snakke mere om betydning af de fire elementer. 
Grooven lærte jeg jo at kende inden kurset og den vil jeg absolut holde fast i! 

 

ANTJA GIMMLER 

Der er to ting jeg tager med mig som vigtigst: at hver kvinde har sin historie og hvis man ser 
bagved overfladen, hvor alle er glad og mestrer livet uden problemer, dukker der nemlig 
mange komplekse, men også smukke historier op. Det var jeg glad for og er blevet meget 
berørt af jer. Det andet er, at groove var meget grænseoverskridende for mig og at jeg 
lærte, at jeg godt kan sende min indre vurderingspoliti (det må du - det må du ikke) på 
ferie. Her må man bare og vurderingen om det ser latterligt ud, også om det har noget 
som helst effekt og alt det, forsvandt. Det er jeg meget taknemlig for! Jeg kan sikkert 
bruge nogle af de meditationer og vejrtrækningsøvelser. Det med årsbevidsthed var en 
god ide, jeg lever allerede temmelig med bevidsthed om årstiderne (men ikke helt så 
spirituel fortolket). 
 



PIA CLASEN 

Hvordan var min mentale og kropslige tilstand, inden jeg startede på kurset? 

Min mentale og kropslige tilstand var OK, men det havde været et travlt forår (2016) - 
med en lidt for booket kalender. Jeg havde været på en del kurser, og kunne mærke, at 
jeg trængte til noget egenomsorg – noget jeg gjorde for min egen skyld – ikke for andres.  
Derfor faldt jeg ”pladask” for jeres kursuskoncept; - både hvad angik indhold og tid. 

Hvad har fungeret godt for mig på kurset? 

Det har fungeret rigtig godt for mig med blandingen af yoga, mindfulness og groove. 
Samlet har det givet et rigtig dejligt flow i kursusdagen. Ligeledes vekslingen mellem teori, 
refleksion og praksis. Dejligt med inddragelse af årstiderne i kursusgangene, at lave yoga 
ude, når vejret har tilladt det, jeres gode måde at indlede på og gøre lokalet 
imødekommende/varmt og hyggeligt, skabe fællesskab, jeres kreativitet, og så er I begge 
både fantastiske undervisere og nogle skønne kvinder ☺  Jeg er altid cyklet hjem lettere, 
gladere og mere fyldt op og på. 

Er der sket forandringer – i så fald hvilke? 

Kurset har hjulpet mig i min proces med at holde fokus på min krop og min egenomsorg 
og blive på sporet; - både i arbejdslivet og privat. Jeg er blevet bedre til at sige fra, - og 
bedre til at være tydelig og bede om hjælp. Jeg har inddraget flere yogaøvelser i min 
morgentræning, mens jeg mest har nydt groove på kurset. (Jeg danser dog ofte i fri stil 
hjemme ;-) Mindfulness bruger jeg både arbejdsmæssigt og privat. Endelig er det – om 
sider - lykkedes mig at styre min arbejdskalender i en mere hensigtsmæssig retning. Jeg 
har i foråret kun haft tre arbejdsdage til 17! Og kurset har hjulpet mig til at få kroppen og 
væren mere i fokus. (Dette har hele året været mit fokus – også på andre kurser.) 

Jeg har jo desværre haft 3-4 afbud, både pga barnebarn, ferie og sidst et dårligt knæ, 
som jeg desværre stadigt døjer med" Afbudene har gjort, at jeg måske ikke har fået det 
maksimale udbytte – jeg kunne have opnået, hvis jeg havde deltaget hver gang.  

Hvad vil jeg gerne tage med fra kurset og huske på i dagligdagen? 

Jeg vil meget gerne kunne bibeholde mit fokus på krop, glæde og egenomsorg; -  og en 
god balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Huske at pleje/respektere min KROP, - og få 
både yoga og groove mere med i min dagligdag. 

 Og aller vigtigst – beholde mit fokus på : at være mere til stede i nuet ☺ 

Hvad kunne jeg ønske mig var anderledes på kurset? (forslag til forbedring/tiltag) 

Jeg kunne måske have ønsket mig, at mindfulness havde fyldt lidt mere – og ind imellem 
havde været brugt som opstart/indledning. Det er så fin en måde at komme til stede på. 
Ellers har jeg ikke så meget at tilføje, -  

Tak for et super kursus – og for jeres enorme velforberedthed, dygtighed, varme, humør og 
entusiasme hver eneste gang. Det har været en fornøjelse at være sammen med Jer ☺  

 



MICHALA KRISTIANSEN 

Jeg er endnu ikke klar til at slutte - jeg er stadig i gang med at begynde... Kommer ikke på måtten 
- men op på "jernhesten", ned i sandet og ud i vandet... Millioner af nye idéer banker på - det er 

snart tid til at forfølge dem. Ting tager tid . Jeg glææææder mig til søndag

. Til mødet med alle I skønne kvinder, dansen og festen . Havet 

fotograferet stående i yoga-stilling ... Her ved havet er livet herligt ❤. 
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 KUrsUsBevis

deltager:  

Har i perioden aug. 2016 - jun. 2017 gennemført  
49,5 times praktisk og teoretisk undervisning i temaet: 
 
Hvad vil det egentlig sige at lytte til sin krop?  

Deltageren har trænet at opnå indsigt i og fortrolighed med egne mønstre i krop og 

sind gennem teoretisk undervisning og yoga-, groove- og meditationspraksis. Målet 

har været at træne selvforvaltningsmetoder til at balancere krop og sind - reducere 

evt. stress og højne trivsel. Kurset har inviteret til regelmæssig hjemmepraksis og har 

været understøttet af kursusmappe på 120 sider samt en lukket www-gruppe, hvor 

øvelser og praksisser efter hver mødegang er blevet repeteret og uddybet. 

Kursets otte temaer:  Psykisk     fysisk

    Fundament     Core

    Næring     Fordøjelse

    Livskraft    Cyklus

    Grænser     Åndedræt

    Kærlighed & balance  Hjerte

    Kreativitet & udtryk    Hals

    Indsigt & visdom    Ansigt

    Alt hænger sammen    Helheden & det  

transcendente
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