
Der er i disse år en stigende opmærksomhed på, at menneskeheden er mere 
end en overlevende, intelligent ”dyreart” på jorden. Vi er livets og Jordens med-
skabere, som nu skal vågne op til empati, ansvar og ikke mindst til muligheden 
for at skabe et glædesfyldt liv for os selv og andre. Her er den svære opgave at 
forstå de underliggende mønstre i den menneskelige adfærd, som ofte spænder 
ben for en “menneskeliggørelse”. Hvorfor tænker og føler, vi som vi gør?  Et 
mildt og dybdegående kropsarbejde, BevidsthedsBerøring, som arbejder i det 
fulde spektrum mellem krop, følelser og bevidsthed, kan ikke alene afdække og 
forløse gamle traumer og mønstre, men direkte adresserer det indre, sjælelige 
potentiale og frisætte de skjulte ressourcer hos det enkelte individ. 

KROP, BEVIDSTHED  
& OPVÅGNING

Af kropsterapeut og uddannelsesleder Bjørn Herold Olsen

Opvågningens metamorfose
Metamorfose er betegnelsen for den 
proces en sommerfugl gennemgår fra 
æg, larve og puppe til færdig sommer-
fugl. Når larven har nået et vist stadie, 
spinder den en kokon rundt om sig selv 
og gennemgår en forvandlingsproces, 
som er helt enestående. Den pølsefor-
mede larve går i opløsning inde i 
kokonen og bliver til en slags dna-suppe, 
hvor ud fra det spinkle og fine som-
merfuglevæsen opstår. Man kan for-
stille sig den færdigudviklede sommer-
fugls desperation, når den føler sig klar 
og pludselig opdager at ”nogen” har 
buret den inde. Nu opstår der en hektisk 
kamp for at bryde ud gennem skallen 
og herefter at få foldet vingerne ud og 
blive flyveklar.

”Mange gennemgår personlige in-
dre og ydre kampe og kriser, som 
maner til nytænkning og revurde-

ring af livet” 

En lignende proces sker med menneskets 
bevidsthed – der sker en stigende op-
mærksomhed og opvågning indefra. Det 
er hjertets - eller sjælens - kamp for at 
blive bevidst og frisat. Mange gennem-
går personlige indre og ydre kampe og 
kriser, som maner til nytænkning og 
revurdering af livet, og som opbygger 
en længsel efter et meningsfuldt og fyl-
destgørende liv. Sygdom – her også 
medtaget stress og udbrændthed – er 
ofte et wake-up-call. Hvad sker der? 

Hvad har jeg gang i? Hvad er det jeg 
virkelig vil med dette enestående liv?
Livet er jo det bedste jeg har.

”Det er ofte kroppen, som fortæl-
ler os, at noget kan og skal være 
anderledes, og det er også den, 

der kan vise os vejen”

Det første man mærker er ofte sin fast-
låsthed, smerte og begrænsning som 
sommerfuglen inde i puppen. Dernæst 
kommer arbejdet med at komme ud af 
puppen: Kursændring og forandring i 
livet, ny selvforståelse og en ny opfat-
telse af livet – lidt af et paradigmeskifte. 
Det er ofte kroppen, som fortæller os, 
at noget kan og skal være anderledes, og 
det er også den, der kan vise os vejen.

“Vejen ind er vejen ud”  
Chris Chriscom

Kroppen som sparringspartner
Ikke alene har kroppen mange hun-
drede millioner års produktudvikling 
bag sig, når det gælder overlevelse i form 
af fysiske og psykiske forsvarsmekanis-
mer, som tilsammen danner beskyttel-
sespansret, ”kokonen”, men den har også 
en indbygget viden om det optimale liv 
og kan helbrede sig selv, hvis den bliver 
lyttet til og får den rette støtte. Spæn-
dinger, smerte og fastlåste personligheds-
mønstre sidder dybt i fysikken, både i 
muskler, bindevæv og knogler samt i 
nervesystem og hjerne. Ved at adressere 

dette, bl.a. via bevidst berøring, kan vi 
være med til at forløse og forvandle 
smerte og fastlåsthed til et nyt liv. 
Mange kropsterapier arbejder direkte 
med dette fx BSDS (Body Self Develop-
ment System), Rosenmetoden og Be-
vidsthedsBerøring.

”Krop, følelser og bevidsthed  
kan ikke adskilles”

De seneste års udvikling inden for me-
dicinsk forskning har åbnet øjenene op 
for kroppens betydning, når vi taler om 
følelser og bevidsthed. Krop, følelser og 
bevidsthed kan ikke adskilles. Den gamle 
opfattelse af, at kroppen blot er en 
maskine, som skal startes med to kopper 
kaffe om morgenen og som kan ”fikses” 
hos lægen, rækker ikke længere. Der er 
nye, klare tal og kendsgerninger fra den 
seneste forskning, som får en til at re-
vurdere denne indstilling: Den største 
dødelighedsfaktor i Vesten i dag er bi-
virkningerne af medicinsk behandling 
– og den stærkeste helbredende kraft er 
bevidsthed*, bl.a. placeboeffekten**. Det 
etablerede sundhedssystem er meget 
udbygget og effektivt og har helbredt og 
reddet mange liv.
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Men den ny forskning giver adgang til 
at betragte den menneskelige konstitu-
tion med helt andre øjne. Når kroppen 
strejker eller gør ondt – eller når den 
følelsesmæssige, indre smerte er for stor 
– er det et signal til ”at nu skal der ske 
noget!”. Vågn op – gør noget andet! 
Hvem er jeg – hvad vil jeg - hvad længes 
mit hjerte efter? Hvad er MIN rytme i 
livet?
Og ikke: Hvad forventer andre af mig? 
Hvad er mine ”pligter”, og ”hvad skal 
jeg bevise over for mig selv og andre”?

“Handling er enhver følelses fjende” 
Willam Shakespeare

Når kroppen viser vej
Når vi har klienter i BevidsthedsBerøring 
er vi klienternes allierede – eller spar-
ringspartnere. Vi laver afspænding, ju-
stering og revitalisering på en dyb em-
patisk og legende måde. Vi kurerer og 
fikser ikke, men spejler, støtter og viser 
nye veje. Vi er ”kropshviskere”, der giver 
kroppen den direkte støtte og de impul-
ser, den mangler for at rette op på sig 
selv, så den kan åbne op til det glemte 
og gemte i både krop, følelser og be-
vidsthed. Vi sætter ”kroppen tilbage på 
hovedet”. Det kan være uendelig svært 
at forlade den mentale tilstand og lære 
at lytte til kroppen – at komme syd for 
halsen. Kroppens sprog er tusind gange 
større end dansk, men vi har glemt 
denne form for kommunikation. Børn 
og dyr har et helt andet umiddelbart 
forhold til deres krop og følelser. 

”Muskler og følelser kobles sam-
men og hormoner, hjerne og 

nervesystem åbner op til, hvem 
du virkelig er” 

Ved at åbne op til den indbyggede, indre 
viden i krop og sjæl og lade de biologi-
ske processer og de mange strømme i 
kroppen forløses, så vækkes en ny, indre 
bevidsthed og forståelse. En oplevelse af 
en indre, paradisisk tilstand er mulig. 
Pludselig får bindevæv og knogler en 
helt anden betydning. Muskler og fø-
lelser kobles sammen og hormoner, 
hjerne og nervesystem åbner op til, hvem 
du virkelig er. Kroppen bliver et redskab 
til en højere forståelse. ”Mennesket er 
skabt i Guds billede”, som der står i 
Biblen. ”I Himlen således også på 
Jorden” – kroppen har alt at give dig og 
rejsen indad kan begynde, og det tabte 
terræn kan generobres.

“Alt det du leder efter er i dig selv”  
Prem Rawat

Livets prægning og  
bevidsthedens sejr
Vi sidder for det meste fast i vores egen 
historie, i vores opdragelse og kultur 
samt i den generelle menneskelige be-
vidsthedstilstand. Men vi kan vågne op 
til en helt anden erkendelse og forstå-
else bl.a. ved at nogen rører ved os på 
en bevidst, støttende, legende og empa-
tisk måde. Det er næsten en uoverstige-
lig opgave at frigøre sig selv fra sin egen 
selvforståelse og livsopfattelse, som for 
det meste er mere eller mindre ubevidst. 
Den er simpelthen præget ind i vores 
biologi. De underliggende mønstre i den 
menneskelige adfærd er både styret af 
kroppens biologi og menneskehedens 
udviklingshistorie, som netop har sat sig 
i vores kropssystemer. Faktisk er de fleste 
af vores problemer ikke selvskabte men 
påførte eller overførte fra omgivelserne 
– det skal ligesom rystes af sig, som en 
hund der ryster vand ud af pelsen. Men 

først skal de opdages – og det er en del 
af det at vågne op. Og det er ikke altid 
lige let, her har man oftest brug for en 
sparringspartner eller flere. Rejsen imod 
fuld opvågning går igennem mange 
fysiske og psykiske lag og kræver beslut-
somhed, ærlighed og en tro på livet. Her 
kommer kropsarbejdet ind, som en 
fantastisk støtte, idet dette har en ind-
bygget bekræftelse for hver skridt man 
tager.

”Det er næsten en uoverstigelig 
opgave at frigøre sig selv fra sin 
egen selvforståelse og livsopfat-
telse, som for det meste er mere 

eller  mindre ubevidst”

I uddannelsen til BB-terapeut indgår 
udover almindelig anatomi og fysiologi 
også ”eksistentiel anatomi”, som handler 
om hvorfor kroppen gør, som den gør 
og ”bevidstheds anatomi”, som handler 
om hvordan vores bevidsthed (og 
dermed vores tænkning) er knyttet til 
de dybere, underliggende systemer i 
kroppens lag og i kroppens samspil med 
omverdenen. Der er megen konkret 
viden at hente både fra den etablerede 
videnskab og fra mange alternative be-
handlingsformer samt fra gammel viden 
bl.a. Østens energilære. BevidsthedsBe-
røring arbejder meget fint og meget 
gerne sammen med andre terapier og 
selvudviklingsgrene.

Den magiske krop
Menneskekroppen bliver pludselig 
spændende på en helt ny måde. Knogler, 
bindevæv og muskler samt fordøjelse, 
nervesystem og hormonsystem præger 
vores daglige tankemønstre og dyberelig-
gende livsopfattelse meget mere end vi 

tror. Kropslæsning er en yndet disciplin 
hos eleverne, hvor man ved at se på 
kroppen bl.a. kan aflæse meget af en 
persons livshistorie og selvopfattelse. 
Både i kroppens facon og holdning samt 
i de mange forandringer, der sker i løbet 
af en BB-session, kan man følge, hvordan 
processen bevæger sig fra den tilpassede 
krop hen mod den optimale krop. Det 
er en mangefacetteret rejse i det indre 
univers, der udfolder sig i tid, rum, 
føelser og bevidsthed, og det er ofte en 
forvandlet og mere befriet person, der 
rejser sig fra briksen. 

”BevidsthedsBerøring er  
et kunstnerisk kropsarbejde,  

som lægger vægt på et  
ligeværdigt forhold mellem  

klient og terapeut” 

BevidsthedsBerøring er et kunstnerisk 
kropsarbejde, som lægger vægt på et 

ligeværdigt forhold mellem klient og 
terapeut. Det er klienten, der sætter 
dagsordenen, og kroppen der viser vejen. 
Der er ikke nogle faste systemer, forud-
gående dagsordener eller skjulte forvent-
ninger, som skal indfries. Der er til 
gengæld mange berøringsmetoder og 
”værktøjer” i faget, som udvikler sig hele 
tiden – og det er i udstrakt grad klien-
terne og eleverne, som viser nye veje i 
BevidsthedsBerøring. Alle er forskellige 
og ikke to sessioner er helt ens. Netop 
det enkelte menneskes unikke kvaliteter 
er det, der åbenbares i BevidsthedsBe-
røring. Åndedrættets bevægelse og krop-
pens udseende og kvaliteter samt de 
mange forandringer i krop, følelser og 
bevidsthed er som et stykke musik, der 
spiller sig selv. Det kan være helt magisk 
at se, hvordan naturen kan igangsætte 
og gennemføre en metamorfose, ved 
”blot” at arbejde med krop, berøring og 
bevidsthed.

Bjørn Herold Olsen har siden 1996 
ledet DKUC, Dansk Kursus- og 
UddannelsesCenter, hvor der bl.a. 
er uddannet over 100 Rosentera-
peuter. Han har siden 2005 udviklet 
BevidsthedsBerøring ud fra sin 
mangeårige kropsterapeutiske 
praksis bl.a. som Seniorlærer i 
Rosenmetoden.

BevidsthedsBerøring er en enkel og 
empatisk kropsterapi med en 
bredspektret tilgang til krop, 
følelser og bevidsthed. Bevidst-
hedsBerøring udvikles kontinuerligt 
af de terapeuter, der arbejder med 
metoden, og det er bl.a. klienterne 
som viser vejen.

Uddannelsen i BevidsthedsBerø-
ring kan tages i fritiden og tager 3 
år med en stigende grad af egen 
praksis og indtjening undervejs.

Der tilbydes tillige private sessio-
ner, foredrag og 1- eller 2-dages 
workshops til andre faggrupper.

DKUC, tlf: 3966 1585.
www.inbody.dk
www.dkuc.dk

Litteraturforslag:
1. “Den selvhelbredende krop”  Susanna Ehdin
2. “Sygdom som forløser”  Ulla Rung Weeke
3. “Afspænding, ro og berøring”  Kerstin Uvenäs Moberg
4. “Intelligente celler”  Bruce Lipton
5.  ”Kropslig intelligens”  Kristoffer Glavind Kjær
6. “Væk tigeren”  Peter A. Levine
7. “Den guddommelige krop”  Alexander Lowen
8. ”Sjælens anatomi”   Carolyne Myss
9. “Følelsernes intelligens”  Daniel Coleman

* Kilde: Bruce Lipton ”Intelligente celler”, Borgens forlag.
** Placebo-effekten kaldes den iagttagelse, at når patienter får visse 
stoffer og metoder, som beviseligt ikke har nogen medicinsk virkning, 
kan de alligevel blive raske.
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