ET 24 UGERS MAILKURSUS
der forløb d. 22.9.2017- 9.3.2018
og hvor man hver fredag kl. 12
modtog ugens inspiration i sin mailboks
Ca. 200 tilmeldte

Mette Kold. Tlf. 2281 8132, mettekold.time2be@gmail.com
Pernille H. Krogh. Tlf. 2993 2199, groovebyp@gmail.com

Tit beder vi os selv om at præstere på en måde, som vi aldrig ville byde andre.
Kroppen har hele tiden talt til os.
Det har bare ikke været barnelærdom at lytte.
Det kan vi lære.
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Mail 1. Lyt med åbent sind

Velkommen til denne første mail om ’Hvad vil det egentlig sige at lytte til sin krop?’ Vi håber, at I vil
modtage de ugentlige mails med åbent sind og varmt hjerte.
Åbent sind og varmt hjerte er ikke kun noget, vi håber, du vil omgærde os og vores kursus med. Det
er en attitude, som vi mener,
er altafgørende, når du
relaterer til dig selv.
Rigtig mange mennesker
halser endeløst efter de
nyeste metoder indenfor kost,
motion, mental sundhed etc. uden for alvor at have fået
skabt et grundlæggende cut the crap - kendskab til
egen krop og sind. Det er
vores bidrag at etablere en
grundlæggende forståelse af,
hvordan du og din krop
indbyrdes fungerer.
Dette DU er vigtigt. ’Du og din
krop’ skriver vi, som en bevidst
provokation. Sproget
indeholder splittelsen i form
af ’mig’ og ’min krop’ som
om de er to forskellige
størrelser. ’Mig’ og ’min alder’.
Virkeligheden versus
drømmene. Der er en
splittelse på færde. En kamp.
Og vi bliver inviteret til kamp
som aldrig før.

3

Visioner/ idealer og virkeligheden
Den splittelse mellem visioner/idealer/drømme og virkeligheden – og splittelsen mellem krop og sind
- kan blive så allestedsnærværende, så vi knapt aner og kan forestille os, at livet kunne være uden
splittelsen mellem kroppen og forskellige sinds-stemmer.
Mailkurset vil give forskellige input til at forholde sig mere nænsomt til virkeligheden – til kropsindet
og livet i sin helhed. Så vi en dag ser på virkelighedskrusedullerne og tænker: Det er jo så MIT dejlige
liv.
En øvelse
Vi inviterer dig i den kommende uge til, i små pauser, at lave denne 5 minutters kropsscanning.
Hvordan har kroppen det lige nu? Er åndedrættet frit? Slapper musklerne af? Er du øm eller har du
ondt nogen steder?
Du kan støtte scanningen ved at tage denne i ørerne:
5 minutters ’kroppen lander; en kort kropsscanning’ ved Mette Kold:
http://time2be.dk/sites/default/files/public/kroppen_lander_med_indledning.mp3

26 minutters ’kropsscanning og afspænding’ ved Mette Kold:
http://time2be.dk/sites/default/files/public/kroppen-kropsscanning.mp3

Når du herefter begiver dig ud i hverdagen, kan du holde scanneren lidt tændt og holde et lille
åbent øje med, hvordan kroppen har det gennem dagens gøremål og tanker.
Rejsen er begyndt. Vi glæder os til at følges med dig.
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2. At lytte uden forventning

Vi bad dig sidste gang om at lytte med åbent sind og varmt hjerte. Mere nænsomt. Vi gav
konkrete kropsscanningsøvelser og opfordrede til at holde scanneren lidt tændt og observere,
hvordan kroppen har det gennem dagens gøremål og tanker. Vi håber, at du har leget med
øvelserne og fået tunet dig lidt ind på kontakten til din krop og dit sind i afspændthed og hvile.
Øvelserne kan du hele tiden vende tilbage til, selvom vi i denne uge går et skridt videre.
Skal man hele tiden ville ville noget?
Du kender ganske sikkert til tankegangen, der hele tiden peger fremad. I snart alle henseender
bør man have en vision. Vi lever i en præstations- og forbedringskultur, der konstant kridter baner
op mod mere lykke, større succes, bedre form etc. Med dette kursus tager vi os den frihed - og
tiden til - at spørge kontra: Skal man hele tiden ville ville noget?
Lad os lige stoppe op en gang. Som manden på billedet. Bare stå der. Trække vejret. Se. Lytte.
Mærke stien og jorden under fødderne. Lade op.
Ugens øvelse
Tag en pause og lyt uden forventning Lad os i denne uge gentagne gange - gerne dagligt tage et kærligt tryk på PAUSE-KNAPPEN og ikke bare pause al bevægelse men også pause alle
drømme, idealer, ideer, visioner og to-do-lister og bare lytte. Lytte uden forventning. Du kan bruge
sidste uges korte kropsscanning til at komme ind i pausen. Sætte/ lægge dig godt til rette. Få
kontakt til åndedrættet og med et par dybe ind- og udåndinger bringe dig i ro. Dernæst kort
scanne kroppen og bruge åndedrættet til at give slip på eventuelle opspændinger. Ønsker du at
bruge et stykke musik til at skabe et lyd- og tidsrum til dit pauserum, anbefaler vi Nils Frahm, som du
kan lytte til her.
Mangler du noget konkret at fokusere på, kan du herfra stille spørgsmålet: Hvordan er egentlig
energien i kroppen idag?
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Blot en kort observation, du måske kan bruge senere på
dagen i forhold til at agere mere balanceret med hensyn til
de krav, du stiller til dig selv, og de ressourcer, du oplever at
have til rådighed.
Du kan måske allerede nu fornemme, at vores kursus er alt
andet end quick-fixes. Vi doserer helt bevidst ganske lidt ad
gangen. Vi kommer krop-sindet rundt, det lover vi. Men vi gør
det i et være- og bæredygtig tempo. Vi håber, at du tager
vores ord med ned i kroppen og erfarer igennem handling i
den kommende uge.
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3. Det fuldkomne åndedræt

Uge 1 og 2 har handlet om, hvordan du kan lytte mere åbent, hjertevarmt og uden forventning til
din krop og dit sind. ’Bare’ helt åbent. Hvilket måske slet ikke er så nemt endda.
De fleste af de forventninger og krav, vi har til os selv, er sagt, vist, gentaget gennem hele livet fra
forskellige kilder. Og de viser sig som konkrete såvel som ubevidste forventninger og mønstre.
Summen af kravene kan være umulige at leve op til. Skal vi kunne trives i egen krop og liv, bliver vi
derfor nødt til at opøve evnen til at sige 'nej', ’pyt’ og ’rend og hop’ til nogle af de mange
præstations- og forbedringsprojekter (jfr. også den 'stå fast' bevægelse, der er opstået i halen på
Svend Brinkmann med flere meningsdannere). Men hvordan gør vi så egentlig det?
Det fuldkomne åndedræt
En kropslig måde at slippe trængtheden - og modsat skabe mere rum i kropsindet kan gøres med
åndedrættet. Kendskab til det fuldkomne åndedræt er denne uges gave til dig. Et fuldkomment
åndedræt kan du foretage når som helst og hvor som helst. Altid bringer det kropsindet i ro, bringer
dig i balance og skaber plads til klare tanker.
Lyt til øvelsen her:
http://time2be.dk/sites/default/files/public/kontakt_til_det_fuldkomne_andedraet.mp3
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4. At trække stikket

Forudsætningen for at kunne lytte til sin krop er at være stille i ny og næ. Det har de sidste tre mails
givet forskellige invitationer til. Vi håber, at sidste uges fuldkomne åndedræt har givet dig god
kontakt til dine imponerende lunger.
Alt imens du fokuserer på at trække vejret og mærker roen folde sig ud, så bringer det dybe
åndedræt brugt energi ud af systemet og dine lunger optager ny energi. Helt uden at det skænkes
en tanke.
Og sådan er der så meget, der sker, helt uden at vi skænker det en tanke. Det er næsten en tanke
værd :)
At trække stikket
Mens efteråret flammer op i de
smukkeste gyldne glødefulde nuancer,
så lad os bruge den næste uge på helt
konkret at trække stikket. Dvs. i større
eller mindre øjeblikke: Gør dig fri af
gøremål og elektronik. For bagom alt
det, der kan optage tankerne og
snuppe al fokus – da foregår LIVET hele
tiden, helt af sig selv.
I modsætning til elektronik, så lader du
allerbedst op, når du trækker stikket og
falder i staver over et fugletræk, med
fingrene i hundens pels, til lyden af
regnen der plasker mod ruden.
Gå ud. Læn dig op ad muren. Gå en
tur. Tag en lur. Læg dig i en solstråle.
Det er ikke sikkert, at det er meget, det
bliver til, men brug denne mail til at
skærpe bevidstheden om:
At det at gøre ingenting, det kommer der tit noget godt ud af.
En vågen hvilen. Tiden står stille. Det er meningsfylde i sin fineste essens. Du er. Du er gået i et med
dét. - Med hvad, spørger du måske? DET!
Og det er godt.
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5. Hjertet

»Sådan er der så meget, der sker, helt uden at vi skænker det en tanke. Det er næsten en tanke
værd…« skrev vi sidste gang.
Den sætning er startskuddet til at zoome ind på noget af alt det fantastiske liv, der sker i kroppen.
Det mest konkrete udtryk for liv og levendehed, er hjerteslaget.
Barnet i moders liv kan høre og mærke mors hjerte slå hele tiden – og falder til ro, når mors
hjerteslag er roligt.
Elskende lægger deres øre til den elskedes bryst og lytter og mærker rytmen. Og forbinder sig og
beroliges.
På samme måde kan vi registrere og forbinde os til vort eget
hjerteslag.
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Denne uges fordybelse: Sansning af eget hjerteslag
For nogen registreres den lille rytmiske bevægelse i brystet lige så snart, at opmærksomheden rettes
derimod. Andre skal mærke lidt mere efter. Måske lægge sig ned og lukke øjnene, så sansningen
kan rettes indefter. Eller måske du skal have hånden på brystet for at kunne fremkalde at mærke
hjerteslaget indeni. Ét er sikkert: Det er der!
Forbind dig så næst med, at det er DIT hjerte, der slår. Igen, igen og igen… Helt fra få uger efter
undfangelsen til den dag, du dør, slår det.
Helt konkret sker der dette:
Hjertet slapper af og lader sig genopfylde af blod (diastole).
Hjertet trækker sig sammen, klapper ved hjertekamrenes udgang åbner sig og blodet presses ud
(systole) i kredsløb.
Udvidelse. Sammentrækning.
Udvidelse. Sammentrækning.
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6. Øvelse skærper sanserne

Du har den sidste uge måske fordybet dig i sansning af eget hjerteslag. Denne sanse-øvelse har
kastet forskellige oplevelser af sig hos os. Mette er trænet i at mærke sit hjerteslag. For Pernille var
øvelsen ny. Og svær.
Hun blev ambitiøs. Hun ville absolut
1. kunne mærke sit hjerteslag, 2. uden brug af hænder, 3. i hvile!!!
Og det var jo sådan set slet ikke invitationen. Men det blev ambitionen - bare sådan! Måske du
kender det: At man VIL præstere et eller andet. Bare sådan. Uden at overveje det nærmere. Og
alene denne ambitiøse tanke kan ødelægge udforskningen, fordi man ubevidst har sat en
fantasi op for, hvordan det vil se ud/ føles at lykkes med øvelsen. Her springer man direkte over
nysgerrigheden, udforskningen og ydmygheden og det faktiske: At lytte. At øve sig.
Forventning - virkelighed - udbytte
Dette er mail 6 i kurset "Hvad vil det egentlig sige at lytte til sin krop?"
Har du mon fået gjort spørgsmålet til dit eget:
Hvad vil det egentlig sige, at jeg lytter til MIN krop?
Hvis du vil dette, ja så skal øvelserne gøres kropslige og prøves på egen krop. Døm ikke. Forvent
ikke. Prøv det. Lyt med opmærksomhed. Og med åbent sind og varmt hjerte. Tag noter - med pen
eller tablet, hvad der falder dig mest naturligt.
Giv det plads.
Giv dig plads.
Denne uges øvelse: Repetition
Brug denne uge til at repetere de øvelser og
fokusområder, du bedst har kunnet lide indtil
nu. Eller saml op på de øvelser, du måske
ikke har nået. God fornøjelse med
udforskningen.
Find måske én at følges med, så du har én
at snakke med, om hvad I hver især oplever.
Mail 1 - kropsscanning
Mail 2 - hvordan er energien egentlig i kroppen idag?
Mail 3 - det fuldkomne åndedræt
Mail 4 - at trække stikket
Mail 5 - hjertet
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7. Ind i hjerteenergien

Så blev urerne stillet på vintertid. Der er stadig gang i efterårsfarverne og dage med højt til himlen,
om end der vist er flest grå støvregnsdage. Årstiden og vejrets skiften har indflydelse på krop og
sind. I naturen bevæger både planter og dyr sig mod pause og dvale. Og vi mennesker oplever på
hver vores måde større indadvendthed, behov for dvælen, måske mere behov for søvn og mere
lyst til at fordybe os i inde sysler, læsning eller lignende. Det kan være rart at overgive sig til og give
sig rum til langsommelighed og fordybelse. Noget løsnes og bliver blødt i både krop og
følelsesliv. Og måske det også giver mere tid og nærvær i relationerne?
Ugens fordybelse
I denne uge går vi tættere på hjertet. Du sætter
dig tilrette og etablerer HJERTEFOKUS, som du
allerede kender det. Dernæst etablerer du
HJERTEÅNDEDRÆT - et åndedræt du forestiller
dig går ind og ud gennem hjertet. Så vælger du
den HJERTEFØLELSE der taler til dig, f.eks.: Fred.
Harmoni. Glæde. Kærlighed. Taknemmelighed.
Lyt til en tre minutters guidet intro til meditation:
http://time2be.dk/sites/default/files/public/hjertefokus.mp3

Og hvorfor ikke tage meditationen med ud i den
friske luft og i lyset, der svinder hastigt dag for
dag?
Vi håber, at du siden sidst har fået repeteret
dine favoritøvelser, at du drager nytte af dem, og at "hvad vil det egentlig sige, at jeg lytter til min
krop" ligger som en lille omsorgsfuld hvisken i din hverdag.
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8. Rytmer og cyklus

Naturen er på alle måder cyklisk: Døgnet har en cyklus. Der er en årstidscyklus. Kvinder har en
cyklus. Mænd måske også. Og i hvert fald er vi mennesker under stærk indflydelse af vejr, vind og
årstid. Lige nu er det væsentlige input fra naturen, at den er i bevægelse hen imod hvile og pause;
det gælder både planter og dyr. Det er blevet koldere. Og lyset aftager på en sådan måde, at der
er mørkt, når vi står op, og mørket kommer allerede igen sidst på eftermiddagen. De lyse timer
bliver stadig færre i de næste 6 uger.
Naturrytmen er ikke indarbejdet i de forskellige kulturrytmer. Vi møder på arbejde og i skole på
samme tid året rundt. Der skrues op for de indendørs sports- og kulturaktiviteter om efteråret og
vinteren. På mange måder hjælper kulturen os til at 'glemme mørket'. Omvendt kan vi fleste nok
ikke negligere, at kroppen og sindet indimellem kalder på pause, indadvendthed, langsomhed og
dvælen her i november.
Denne uges fokus er at observere, hvordan de forskellige natur- og kulturrytmer spiller med og mod
hinanden gennem din dagligdag.
Nuvel, vi skal jo eksistere og følge med kravene 'derude'. Men mon ikke også det er muligt, bare i
små lommer gennem dagen, at være mere tro mod rytmerne indeni os?
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9. Spejling og klarhed

Mon du har observeret på natur- og kulturrytmerne, der spiller med og mod hinanden, som var
vores opfordring til dig i sidste uge? Billedet herover er fra en gåtur i søndags, hvor en fred havde
sænket sig over Aalborg. Her var klarhed, ro og harmoni- som om natur- og kulturrytmerne var i
samklang. Og det satte sig i menneskene. Mange stoppede op og tog imod invitationen til at lade
øjnene hvile og bare læne sig ind i øjeblikket.
Lad os nu for første gang i dette kursus zoome lidt ind på sindets virkemåde. Som natur- og
kulturrytmerne kan stritte i hver sin retning, således kan også kroppen og sindet have forskellige
agendaer.
Denne uges øvelse tager os ind i bevidstheden om de forskellige systemer i os, hvorfra tænkning
opstår eller hvorigennem tænkning foregår. Læg stadig mærke til kroppens gensvar, når du
bevæger dig rundt i sindet. Klik på linket og lyt til Mette Kolds ca. 5 min. guidning ’Det kloge vise
sind’:
http://time2be.dk/sites/default/files/public/det_kloge_vise_sind.mp3

Let love rule.
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10. En lyttepraksis - video

I denne uge får du et video-eksempel (4 minutter) på, hvordan vi tilgår det at lytte til kroppen i
dagligdags praksis. Videoen er en arbejdsvideo og ikke fin-poleret i billede og lyd. Men vi synes den
er vigtig. Så lyt til vores samtale og se efter essensen: Hvor fri af fast form og regler kropsdialogen og
bevægelserne er.
https://www.youtube.com/watch?v=wMA9SwyC77w&feature=youtu.be

Essenser der er vigtige at tage med sig, når og hvis du selv har lyst til at gå i denne form for
udforskning på egen hånd i den kommende uge:
•
•
•
•
•
•

Måtten kan bruges som et fremkaldersted for hvordan din krop har det
Du kan gå helt frit ind på måtten og placere dig som du har lyst til
Og bare stille spørgsmålet: Hvad trænger jeg til?
Hvor er jeg henne energimæssigt og hvordan har kroppen det?
Og så besvare det med bevægelse
Omsorgsfuldt uden fordømmelse.

Tro på, at kroppen er intelligent og ved, hvad du har brug for. Den vil komme op med
bevægelsesmåder, erfaringsopsamlet gennem hele livet. Måske du synes, at du har glemt det –
men kroppen glemmer ikke, og den ved, hvad du har brug for – hvis den først får lov at komme i
gang med at bevæge sig. Hvorfor skal du gøre det her?
•
•

For at slippe fri af formstøbtheden.
Og for at komme ’hjem i dig selv’ og få helt frit flow i kroppen - og dermed også sindet.

Find dit frirum: Fri for regler, fri for svar, fri bevægelse.
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11. Fri bevægelse i dagligdagen

Konventioner sætter rammer omkring, hvad kroppen skal og må - og hvad den ikke må. I de fleste
skole- og arbejdskontekster skal kroppen sidde stille i mange timer i træk, kun afbrudt af få pauser,
hvor vi oftest heller ikke bruger kroppen eller skænker den nævneværdig opmærksomhed.
Hvis vi efterfølgende bruger tid på motion, er det ofte med en instruktør eller træner til at guide os.
Eller monitorering med et mere eller mindre avanceret pulsur. Det vil sige, at ydre rammer også i
forhold til motion og bevægelse dikterer rigtigt og forkert.
Resten af dagen er kroppen hos mange af os igen siddende eller liggende.
Med dette mailkursus prøver vi at inspirere dig til at skubbe flere pauser og rum ind i hverdagen,
hvor den naturlige bevægelse slippes fri i kroppen igen.
Bevægelse bare fordi kroppen gerne vil. Bevægelse fordi kroppen taler til os om at bevæge os.
I sidste uge gav vi et eksempel på, hvordan man kan invitere sig selv ind i rammen 'yogamåtte' og
derfra lave fri bevægelse.
Føler du dig orienteringsløs herved, kan du tage én velkendt yogaposition og bevæge dig frit ud
fra den. Brug f.eks. 'hunden' som det ankerpunkt, du vender tilbage til ind imellem. Lad derudfra
kroppen bevæge sig, så led, muskler og åndedræt i samklang strækkes, vrides, løsnes.
Det vitaliserer prompte krop og sind og giver velbehag.
En helt anden vej at gå kan være at sætte noget godt og gerne velkendt musik på, og så lade
kroppen følge rytmen. Bare 'gå i krop' - men bemærk måske alligevel, hvordan sindstilstanden
følger med ind i den tilstand, som musikken inviterer ind i.
Lad dig gerne inspirere af dette to-minutters videoklip om groove til at skrue op for noget godt
musik og komme igang hjemme på stuegulvet :-)
https://www.youtube.com/watch?v=HXUeCWIaFTc&t=8s&index=3&list=PLr8WtUSpOtZwDFonCerJRWAgJitaiMJ_p
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12. En lysmeditation
Meget af tiden, endda om efteråret og vinteren, når
energien synker indefter og man få lyst til at gå i dvale,
buldrer kulturrytmerne afsted med fuld volume på. Som
ydre påvirkning i hvertfald. Forhåbentlig holder du en god
balance i hurlumhejet.
I december kan lyset i adventskransen inspirere os til en
øvelse i at holde fokus og afspænde sindet for
tankemylder og to-do-lister.
Tratak - en lysmeditation

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 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 lader sig gøre. Efterbilledet vil skifte udtryk flere gange, indtil det helt fader
væk.
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.
Vil du læse uddybende om øvelsen kan det gøres her:
http://time2be.dk/mindfulness-meditation/just-do-it/flere-guidninger-links-til-andre-stemmer/tratak-en-lysmeditation
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13. Respektfuldt samvær

De mails, vi har sendt ud indtil nu, har handlet om din livsbalance. Det kan tegnes sådan her:
Balance er en dynamisk
størrelse, og derfor har vi valgt at
illustrere denne konstante
balanceakt som selve livets
fundament. En balanceakt i
dette nu, som foregår på flere
planer: Balancen mellem fortid
og fremtid, mellem fornuft og
følelse og mellem jeg og du.
Øvelserne indtil nu har inspireret
til, at du skaber dine rum
for bedre at kunne bibeholde
eller finde den indre balance.
I perioder med megen social
aktivitet, bliver det særligt
tydeligt, at (livs-)kunsten er
det at balancere dine og andres
forventninger og
forudsætninger.
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Ugens fokus: Respektfuld samværen - trods forskelligheder

Vi tror på, at det med at blive den allermest trivselsfulde og lysende version af sig selv i selskab med
andre, handler om at balancere på vippebrættet ved siden af og i selskab med andre, der har
præcis samme ret til at lyse, som du har. Hverken over eller under dig - men i respektfuld
samværen. En konkret observation at bringe med ind i relationerne kan være: Hvordan giver vi
hinanden plads? Hvad skal der til for at VI lykkes? I mødet.
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14. Nu vender lyset
(Dette er den eneste af mails'ene på mailkurset, der ikke kan gøres dato-uafhængig. Men du kan stadig godt bringe essensen af den med, uanset
årstid)

I går, den 21. december 2017 kl. 17.28, var der vintersolhverv. Naturen har taget en lang udånding
siden 21. juni - og nu starter en lang indånding, hvor safterne begynder at stige, og det for hver dag
bliver lidt lysere.
Indimellem al julehyggen kan det være godt at forbinde sig med den grundlæggende natur,
der bagom vor bevidsthed hele tiden er på færde.
Hvert sekund livet igennem er vi også ved at trække
vejret ind eller puste ud. Hvert sekund livet igennem
er hjertet enten på vej i kontraktion eller på vej i
afslapning. I alle levende skabninger. Dét er da
forunderligt! Så julen kunne også være tiden for
at ære det liv, der strømmer gennem alt levende.
Hvis vi vælger at sætte dette 'forunderlighedsfilter' foran øjnene når vi ser på dem vi skal holde jul
sammen med - både dem vi elsker og dem vi er
sammen med, fordi vi 'skal' - så bliver det nu nok en
magisk og vidunderlig tid.
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15. Overgange

Rigtig godt nytår! Vi håber at du er kommet helhjertet og helskindet gennem højtiderne og at
lykkeboblerne har haft sine anledninger til at bruse igennem dig.
2018. Fredag d. 5. januar - ja, så er året allerede 5 dage gammelt, og der er 360 spændende dage
tilbage at pakke ud eller fylde i. Når vi taler nytårsforsæt, så sætter vi os for at fylde noget vigtigt og
meningsfuldt i dagene. Du har måske allerede sat dig noget for, som du bare vil have til at ske i
2018. Måske har du ikke, men de fleste strejfes af spørgsmålet: Hvad vil mon 2018 bringe?
Hvordan er energien?
For de fleste er de første arbejdsdage i det nye år lidt tunge at komme i gang med. En brugthed er
på færde. Jul og nytår kræver noget af os. Noget andet. Anti-dagligdag. Hygge. Og kroppen
kommer på arbejde med andre
mængder mad og drikke.
Det kan godt være at 2018 er i fuld gang.
Men kan du helt følge med? Kroppen og
sjælen kan slæbe lidt efter og kræve tid til
restitution og refleksion.
Rysteøvelsen - ryste af sig eller ryste liv i
En overgangsøvelse til at synkronisere
krop, sind og sjæl
At ryste kroppen som en hund der
kommer op ad vandet er ganske
vitaliserende og en dejlig
overgangsøvelse, som kan bruges ved
årsskifte og mellem opgaver, når du rejser
dig op efter at have siddet længe etc.
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Klik her for at få en guidet rystetur:
http://time2be.dk/sites/default/files/public/ryst_kroppen_med_beat.mp3

I groove ryste-danser vi til Chakra Beatbox af MC-Yoga – lyt her:
https://open.spotify.com/track/3uARk2RCabbUUvt6vh8y7I

Ryst det der falder dig ind: arme, ben, krop, baller, hoved, hår og træk vejret… bliv ved de minutter
musikstykket varer og stå så lidt med lukkede øjne og mærk efterskælvet og lad åndedrættet blive
roligt.
Mette og Pernilles nytårsforsæt: Vi fortsætter vores samarbejde om at øge menneskers bevidsthed
om deres krop og ændre den optik, der bruges til at forholde sig til kroppen. I stedet for at kroppen
er noget der ses i spejlet, skal kroppen forstås og opleves indefra ved at lytte, anerkende og
respektere. Signaler høres og handles på, og kroppens vedvarende, vedholdende indsats for at
etablere trivsel og balance, anerkendes.
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16. Performance og hvile

Ingen indånding uden en udånding. Ingen nat uden at den følges af dag. Progression og upbeat
tempo. Regression og slowing down. Ubalance opstår, hvis vi ikke gør plads til begge dele.
Overdrevet fokus på progression giver stress og udmattelse. Overdreven regression giver
stagnation.
Især siden finanskrisen i 2007-2009 har vi kulturelt været igennem en lang effektiviseringsperiode,
hvor vi skulle stramme op og stramme ind, og mange har smagt på stress og
utilstrækkelighedsfølelse.
Men nu er der tegn på modtræk. Vi har tidligere nævnt ’Stå fast’ bevægelsen. I 2017 havde
Melinda Gates ordet ’gentleness’ som værdi-ord at styre efter. I årets nytårstale mindede Dronning
Margrethe os om ind imellem at gøre noget unyttigt.
Øvelse: Performance i hvile
Her har vores alexandertekniklærer Tim Soar lavet en ét-sidet beskrivelse af øvelsen at ligge ned på
en afspændt og årvågen måde og opbygge energi.
https://the-alexander-technique.org.uk/pdfs/timsoarsemisupine.pdf

Øvelsen er en kropslig pendant til de mentale mindfulnesspraksisser. Den giver rigtig god
afspænding af nakke og ryg og lader dig finde dyb hvile uden at falde i søvn. Den laver BÅDE
afspænding OG er energiopbyggende. Dvs. performance og hvile er ikke modsætninger men
befrugter hinanden. Nyd den.
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17. Mellemrum i krop og sind
Ordet rygSØJLE kan give os associationer i
retning af katedralsøjler, noget stift og solidt.
Mens ordet på engelsk SPINE er et meget
blødere ord, der peger i retning af
spiralbevægelser og fleksibilitet.
Se på rygsøjlen. Så mange led. Så mange
mellemrum. Disse mellemrum vil vi gerne
fokusere på i denne uge. De skal smøres,
'luftes' og holdes bevægelige.
Giver du rygsøjlen lov til at bølge og sno sig?
Eller kender du, som de fleste, kun din rygsøjle
for låsthed i lænden eller for stiv nakke og
ømme skuldre af for ensformigt
siddearbejde?
Måske kender du til at nakke, ryg og skuldre
spænder op, når en handling skal gøres?
Musklerne arbejder ubevidst, og du låser i
leddene. Automatikkerne bor i krop og sind
og knytter sig til det 'at tage sig sammen'.
Lad os denne uge lege med rygsøjlen og
finde det bølge- og cirkelpotentiale, den har. Du kan gøre denne kropslige praksis hvor som helst
og når som helst, når du længes efter mere rum. Det spreder sig også til sindet.
Øvelse – siddende
Sæt dig på kanten af en stol, placer fødderne solidt i underlaget, således at fødderne i videst
muligt omfang gøres ’andefodsbredde’ og afspændte, leddene afspændes og bliver dermed
mere rumlige. Mærk dine sædeknuder og giv så meget slip i ballemusklerne som muligt. Etabler en
følelse af at flytte dit fundament og ansvaret for en god balance ned i fødder og baller. Ikke
bastant, men fleksibelt, elastisk.
Ret så opmærksomheden mod rygsøjlen. Få en fornemmelse af at skabe rum mellem de mange
led, også hele vejen op i nakken, der gøres lang men ikke stiv. Tænk mere som om din rygsøjle har
slangens bevægelsesformåen, også cirkelbevægelsesmuligheden. Brug kun lidt muskelkraft på det.
Alt dette samtidig med at fastholde den fleksible ankring nedefter. Denne jordbundne lethed og
ubesværethed i leddene forplanter sig måske til dagens næste gøremål.
Alternativt på alle fire
http://time2be.dk/file/blodkatm4v

Tekst på video: Blødhed i katten forudsætter, at man ikke følger en skabelon.
Hverken i sine arme, i håndstillingen, i skuldrene, i sit hoved, eller i rygsøjlen. Fri
bevægelse. Gå indimellem ned i armene. Det handler om: Hvordan kan jeg
skabe rum, hvordan kan jeg skabe frihed, blødhed. (Tungt suk-åndedrag på
udånding). Og det hele er demonstreret i åndedraget, at jeg med det viser, at
jeg har den følelse.
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18. Aktion, refleksion, rekreation
Billedet minder om, at naturen ikke forærer
os så meget på denne årstid. Hvis
hverdagens gøremål føles på samme måde,
så skal der et eller andet til for at det lyser op
indeni...
Forhåbentlig er du begyndt at smage
frugten af mellemrum. Af egenomsorg. Af
det at lytte, med accept. At have
opmærksomheden om din krop med ind i
hverdagens mange gøremål. Åndehullerne
behøver ikke være et nyt præstationsprojekt.
Snarere tværtimod. Det allermindste kan
gøre en stor forskel på den lange bane.
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.
I refleksionen, i
rekreationen, i
mellemrummet, i
væren - der bryder
lyset igennem.
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19. Hvad skal jeg stille op med alt det, kroppen siger?

Prøv lige at kigge på de to erantisser nederst til højre i billedet. Det kan næsten forekomme naturstridigt, at de kan få
hovederne op over den kolde, tunge, våde jord.

Læsere af kurset har stillet spørgsmålet 'Hvad skal jeg stille op med det, kroppen siger?' i lidt
forskellige indpakninger, f.eks.: ‘Når jeg har en arbejdskontekst, hvor jeg alligevel ikke kan gøre
noget ved det, kroppen siger, hvorfor så lytte?’ En anden vinkel er: ‘Jeg synes der kommer mange
slags signaler fra kroppen, hvad skal jeg så vælge at lytte til?' - og endnu mere komplicerende:
'Hvad skal jeg vælge at reagere på?’ En tredje vinkel, vi har hørt, er denne bombastiske: ‘Jeg har
ikke lyst til at spilde tid på at lytte til min krop, for det føles svagt, navlebeskuende og reelt uden
formål.’
Alle spørgsmålene har den grundlæggende overbevisning tilfælles, at kroppens grænser hellere
end gerne må overskrides. At det måske ligefrem er sejt og udtryk for disciplin og styrke, når man
trodser kroppens behov og dét, den udtrykker.
Lige præcis dén overbevisning er essensen af dét, vi stiller spørgsmålstegn ved. Den slags lytning til
kroppen, som vi advokerer for, er lytningen der åbner porten ind til vores mest præcise intelligens.
En årvågenhed, en opmærksomhed på, en ydmyghed over for, at kroppen er natur, tilpasset til at
fungere optimalt over mange tusinde år. Kroppen ønsker konstant vores bedste, og derfor råber
den på bevægelse, luft, mad, væske, berøring, latter osv. Og følelsesmæssigt da mærker vi
tydeligst alle vores følelser i kroppen. Kærlighed i hjertet. De sande og entydige svar i maven.
Kulturen er bærer af moder og luner, og hver tid har sine tilbøjeligheder og
dermed fortrængninger. De kan sætte sig i sindet som filtre, som f.eks. ‘du er ikke god nok’, ‘du
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burde...’, ‘når bare lige, så ...’ - Filtre der forvrænger og gør os mentalt uklare og kropsligt svagere,
og som tilsammen gør, at vi ikke ærer den krop og det liv, vi har fået lov at være bærere af.
Vi håber, at du har erfaret, at bare en lille smule mere lytning indefter giver mere samklang mellem
krop, sind og sjæl, som tilsammen gør dig bedre i stand til at holde balancen i både arbejdsliv og
privatliv.
Ugens fokus kan være at holde øje med og være årvågen over for den intuition og indsigt, der taler
fra dit hjerte, din mave og dit åndedræt i forskellige situationer. Hvad fortæller kroppen dig?
I tilbageblikket kan du konstatere, om det er kroppens eller det er hovedets tale, der er den mest
sande og brugbare?
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20. Hvad nytter det?

Så blev det vintergækkernes tur til at kigge op, trods ret hård frost og nogen steder i landet sne. Det er nogle hårde nysere,
der insisterer på blomstring på denne årstid.

Nogle gange føles hverdagen som en kraftanstrengelse a la vintergækkens frembrud. Man får sig
stablet på benene men hænger lidt med energien i krop og sjæl. Læg dog alligevel mærke til
skønheden i det. Biologisk er vi som naturen underlagt de fire årstider, som har sine forskellige
energier med sig. Der er synlig energi. Og usynlig energi.
I vores kultur vil vi helst være i forår og sommerenergi, hvor nyt spirer frem, vokser og får al den
næring, der er brug for. Høj energi, fremdrift. Vi kan se og måle resultaterne.
Vintertiden, dvalen synes unyttig. Men under jorden foregår alt det, vi ikke kan se - fuldstændigt
ligeså væsentligt for at alt kan spire og gro, når energien er til det. Lad dette være billedet på, at
du dyrker dvalen i højere grad i din hverdag. I tillid til at selv om du ikke lige kan måle, veje, sætte i
regneark, så lægges fundamentet til rette, for at du har energi at bruge af.
Scanninger af hjerne i hvile viser høj-aktivitet. I pausen har hjernen travlt med regenerering og
reorganisering. Der arbejdes på højtryk, sorteres, ryddes ud, gøres klar til næste ryk.
Derfor minder vi om igen og igen, at du skaber åndehuller af "unytte". Pauser mellem dine
opgaver. Du vil sandsynligvis ikke kunne sætte ord på og slet ikke putte udbyttet i regneark. Men
du kan erfare at stå sundere og med overskud i en usund tid.
Det synes vi er en fornem gave at give sig selv og sine omgivelser.
For at fordybe input'ene fra dette kursus, anbefaler vi, at du plukker dine yndlingsåndehuller og
repeterer dem, når du trænger i den kommende uge. Hvis du da ikke bare falder i staver over et
fugletræk eller i en blød vintersolstråle.
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21. At tage sig af det igennem kroppen
Du kender sikkert til, at et problem
nogle gange sætter sig i systemet og
tager alle ledige tankestunder og
måske endda vækker dig om natten.
Det kan være en vrede, en irritation,
noget du ikke rigtig kan få overblik
over, lykkes med eller få afløb for. Det
kan være en relation, der slår
knuder, eller en kontakt der ikke kan
opnås. Uforløsthed.
Når problemet ikke lader sig løse her
og nu, måske endda aldrig, og når
man føler, at det æder én op, hvad
kan man så gøre? Der er jo
dilemmaer større og mindre, man må
lære at leve med.
Én vej at gå er: Man kan tage sig af
kroppen. Man kan forsøge at
minimere kropsdramaet - ondt i
maven, sorg i halsen, trykken for
brystet, eller hvad der nu er det
kropslige udtryk.
I denne uge giver vi dig en øvelse,
der hjælper dig med kropslig
forløsning af problemer, udfordringer og dilemmaer. Den løser ikke problemet, men den kan
hjælpe med at lette trykket.
’Defusion – at invitere et problem indenfor og arbejde med det gennem kroppen’:
http://time2be.dk/sites/default/files/public/defusion.mp3
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22. At tage sig sine friheder 'derude'
Når vi går i fitnesscentret, i kirken, til foredraget, i yogagruppen, til
danselektionen, i meditationsfællesskabet – alle de steder, hvor der
er en spændende, dygtig lærer / forkynder / instruktør, så har vi ofte
vores fulde opmærksomhed rettet mod at følge instruktionen,
budskabet, belæringen. Vi er optaget af at gøre det eller levere
den kropslige udførelse, som læreren instruerer. Være dygtige og
korrekte. Måske vi også lige skæver til nabo-måtten, om han/ hun
har fattet det og er dygtigere end os selv. Til både beundring og
lettere ærgrelse ;-) Det vil sige, at vi bruger en del energi på at passe
ind i det, vi forestiller os, er de andres forventning til os.
Måske det er muligt at tage sig nogle flere kropslige trivselsfriheder
på både arbejdspladserne, i det offentlige rum og i træningslokalet?
Således at du har et omsorgsfuldt og nærværende 'ben' hjemme i
dig selv med ind i de fællesskaber, du indgår i. Det kan f.eks. komme
til udtryk som:
•
•
•
•
•

At du tager en 5 minutters pause på ryggen under dit skrivebord.
At du kort afviger fra yogainstruktørens rytme og anvisninger,
fordi din krop har brug for noget andet.
At du beder om en kort pause før næste punkt på dagsordenen.
At du strækker dig igennem, når du venter på bussen.
Når vi tager os de friheder, så er vi sjældent de eneste i fællesskabet, der har brug for det
space - og tager du det, så giver du det automatisk videre til de andre. Ofte ret befriende!

I træningslokalet, uanset hvilken form for motion og bevægelse, du laver, kunne praksissen krydres
med:
•
•
•
•
•

At du tager bestik af kultur- og naturrytmerne. De påvirker dig altid mere, end du lige tror.
At du mærker efter i forskellige dele af kroppen: Hvordan er energiniveauet lige nu? Er der
steder i krop eller sind, der er lidt skrøbelige og skal behandles nænsomt?
At du skaber plads indeni med åndedrættet. Tilsætter rum og luft, hvor trægheder eller
trængtheder er på færde.
At du i hele træningssessionen holder en portion opmærksomhed rettet indefter, så du kan
udføre øvelserne på en måde, så de gør dig godt.
Slutter af i stilhed, så det behagelige eftertryk af bevægelsespraksissen får lov at tage bo i
kroppen.
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23. I flok løftes energien

Vi ved det godt: Vi smitter hinanden!
Influenza-virussen raser lige nu. Nogle bliver ramt, andre går fri. På samme måde med glæde,
overskud, stress, vrede, eller indebrændthed – vi smitter og vi smittes. En smilende cyklist der suser
forbi én, kan pludselig ændre farven på ens humør. En indebrændt kollega kan sætte en dyster,
årvågen stemning i rummet med sit blotte tilstedevær.
Overskud eller underskud. Urørlig eller sårbar
Når vi er i overskud, kan vi observere det tunge og mørke og lade det prelle af. Vi har måske
overskud til at vende stemningen. Når vi er i underskud, kan vi være som en svamp for de mørke
kræfter, de trænger helt ind og trækker os med yderligere ind i mørket. Ind i det luft- og lysfattige
rum. I flokken Vi er kulturelt set i samværet ikke særligt godt rustede til at favne det svære. Vi fleste
er ikke trænede i at bruge sprog for det, og mange føler sig handlingslammede over for 'krisen',
uanset størrelsen på den. Vi holder ofte mund og trækker os.
Sådan behøver det ikke at være.
Når vi mødes i flokken på vores årskurser eller workshops, så er en væsentlig del af samværet:
1. I iagttagelse og få ord være ærlige med, hvad der er på færde i os - i både krop og sind, både
det opløftede og det tunge; der er jo for det meste lidt af hvert på færde.
2. At gå i kroppen/ i bevægelse med det hele. Igennem bevægelse bløde det lidt op, sætte det i
flow.
Det er forløsende i sig selv at sige højt i flokken - uden at nogen går i fixer-modus: Jeg hænger i
bremsen i dag. Der er det og det på færde, jeg kunne tænke mig at tage mig af. Lige så
smittende er det, når én i flokken glad deler: Det kører for mig i dag!
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Når vi mødes i flokken, så udveksler vi energi. Da danser, yoga-udforsker og mediterer vi med det,
der er. Ikke hvad vi ville ønske var. Men det der ER. Både lort og lagkage som Pernille elsker at
udtrykke det. De andre enten spejler, nuancerer eller komplementerer din energi.
Når vi er sammen om at favne alle de tilstande og energier, der er på færde i gruppen, så vinder vi
alle. Så kommer vi fra bevægelsessamværet og fællesmeditationen ind i en helt tredje og opløftet
tilstand.
Vi må huske på, at vi i bund og grund ikke er skabt til det individuelle konkurrencebetonede liv men
er fuldblods flokdyr, så derfor er det livsnødvendigt at gå ind i fællesskaber uden bagtanke,
konkurrence og præstation.
I fælleskabet kan vi finde trøst, styrke, glæde, varme, når vi lader konkurrence og
præstationsparadigmerne helt ude af ligningen og hopper ombord i det faktum, at vi er alle i
samme båd. I denne fælleshed understøtter og løfter vi hinanden.
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24. Tak for nu - og tak for følgeskabet

I sidste uge talte vi om, at 'I flok løftes energien'. Skal det
lykkes, så er der nogle præmisser, der er nødt til at blive
fulgt. Nogle værdier, der bliver nødt til at ligge til grund. Vi
skal ville hinanden det bedste. Når vi er skrøbelige eller i
gang med at lære noget nyt, skal vi give hinanden en
hånd på vejen. Når vi er venner med nogen, skal vi også
være der, når fundamentet behøves stabiliseret.
Spørgsmålet om 'hvad får jeg ud af det?' - og den
medfølgende 'jeg synes, jeg er den der giver hele tiden',
skal erstattes af win-win perspektivet.
Disse billeder fra en legende akroyoga-workshop siger
sådan set det hele. Lad os huske at lege lidt mere
sammen!
Det har været os en ære at følges med I mange læsere
gennem disse 24 uger. Vi håber I har fået gode
inspirationer gennem ugerne.
Vi har selv nydt processen at udfærdige disse mails. Vi
havde en løs skabelon forud for forløbet. Hver mandag kl.
20 under en facetimesamtale begyndte vi at tune ind på,
hvad der helt konkret skulle ud. Vi skiftedes til at tage
første kladdeskrivetjansen. Vi afstemte også med
naturrytmerne og de inspirationer og oplevelser, vi hver
især fik i vores liv. Om torsdagen skærpede vi til og gjorde
mailen færdig. Så udover at være kanaler for
udfærdigelsen af den ugentlige mail, var vi også selv
modtagere for ugens inspiration i kød og blod og eget
levet liv. Så det med at lege med og understøtte
hinanden - det har vi i praksis nydt gennem hele denne
herlige proces.
Kærlig hilsen
Pernille Engelhart Krogh og Mette Kold

33

Pernille H. Krogh

Mette Kold

34

