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I
ndre ro er noget, som vi alle stræber efter, men som 
det kan kræve meget at finde og holde fast i, især i en 
travl hverdag, og når livet er svært. Den gode nyhed er 
imidlertid, at det kan lade sig gøre – og at der endda er 
mange veje til at nå målet.

Man kan for eksempel meditere sig til indre ro. Eller 
dyrke yoga eller blive healet. Man kan også vælge flere metoder 
på samme tid. Det kommer alt sammen an på, hvor man er i 
livet – og hvem man er.

Vi skal bevare kontakten til vores dybe puls
En af dem, som arbejder med en bred vifte af muligheder inden 
for det, som hun kalder energi-medicin, og som blandt andet 
rummer meditation, yoga, clairvoyance og healing, er Birgitte 
Søndergaard fra Gedved, der igennem mange år har hjulpet 
klienter direkte og stået for workshops på højskoler, museer, 
sygehuse med mere – og som ejer Yogastudiet Gedved.

Hun siger: ”Vi lever i et samfund, hvor vi formes ind i kasser 
og rammer. Vi lærer at undertrykke vores følelser, og i stedet 
for at være vores autentiske selv, så knokle på og tilpasse os, 
så vi kan leve op til idealerne om at være effektive. Men dette 
sker på bekostning af vores egen sjælefred. Vi mister evnen til at 
bevare kontakten til vores dybe puls, hvor sjælen viser retningen 
i livet. Vi kan med andre ord slet ikke håndtere det ansvar, som 
vi bliver pålagt – og resultatet bliver smerte og lidelse, både 
fysisk og psykisk. Et liv, hvor vi undertrykker vores længsler 
og følelser så meget, at vi bliver syge af det.”

For at klare presset dulmer vi derfor også hverdagen med 
fyld, med stimulanser, travlhed og stress. For samtidig med at 
vi længes som aldrig før efter en dybere sammenhæng, så er 
egoet også blevet centrum og Gud i vores liv. Heldigvis kan vi 
finde hjem til os selv, og her er kroppen en god vej.

Birgitte Søndergaard siger: ”Mange mennesker i dag har ikke et 
særligt intimt eller nærende forhold til deres egen krop, selvom 
de måske tror det. Men det handler ofte mere om kontrol over 
kroppen eller et ønske om at forandre den. Men krop og sjæl 
hører sammen, og kroppen kan ikke adskilles fra en spirituel 
praksis. Og lige nu er vi midt i en tid, der inviterer til en stille 
revolution ved at vælge og følge en vej, der går gennem men-
neskers hjerter ind til nærvær med sig selv og dermed egen 
lykke og et godt helbred.”

Vælg det, du føler dig tiltrukket af
Men hvordan ved man, hvilken metode man skal vælge? For 

eksempel yoga, meditation, healing. Nogle vil måske have en 
idé om, hvad de foretrækker, men andre kan jo være faret så 
meget vild i livet, at de ikke kan mærke det.

Birgitte Søndergaard fortæller: ”Jeg vil sige: Start med det, 
som du føler dig mest tiltrukket af. Formen er ikke afgørende. 
Det handler mere om, hvorvidt formen eller teknikken er noget 
for dig. Hvis du tror, at det gavner, så vil det højst sandsynligt 
gavne meget mere, end hvis du valgte noget ud fra, hvad andre 
siger er godt. Prøv dig frem, brug din mavefornemmelse. Hvis det 
ikke virker eller taler til dig, så prøv noget andet, eller find dig 
en anden underviser eller behandler. Pludselig vil du mærke, at 
din krop ”forstår” budskabet. Og så er du havnet det rette sted. 
Navigér heller ikke altid efter din fornuft, eller efter at hjernen 
skal forstå det. Kroppen taler ikke dansk. Og nogle gange skal 
vi også være på et forkert sted for at kunne finde ud af, hvad 
vi ikke kan bruge til noget. For sådan skærper man også sin 
skelneevne og intuition.” 

Men kan man alligevel sige, at der er metoder, der egner sig 
bedre end andre til konkrete ting – og i så fald hvorfor og hvilke?

Meldingen fra Birgitte Søndergaard er, at det er svært at ge-
neralisere. Mange har gavn af yoga som udgangspunktet for 
rent fysisk at kunne mærke kroppen og lave noget helt konkret. 
Især hvis der er for meget uro eller stress i kroppen til at kunne 
fordybe sig i stilheden af meditationen og det indre fokus, som 
man inviteres ind i via forskellige indre øvelser. 

Så hendes råd lyder: Hvis man vil arbejde med proces, altså 
mere personlig udvikling, så er det fornuftigt nok at vælge en 
behandler, healer eller lignende. Her kan man gå dybere ind i 
årsagerne til de forskellige ting som for eksempel stress. Man 
kan også arbejde holistisk med krop, sjæl og sind. 

Kvantespring og små dryp
Hvordan vil du beskrive et typisk forløb fra at være faret vild 
i sit liv til at komme tilbage i sin tilværelse? Hvad sker der 
undervejs? Hvor lang tid går der? Kommer erkendelserne som 
store brag i menneskers liv, eller er de mere stille briser, der 
flyder behageligt frem? 

Birgitte Søndergaard fortæller: ”Erkendelserne kommer både 
som kvantespring og som små, stille dryp. Nogle rykker i femte 
gear, mens andre bruger evigheder på at komme ud af starthul-
lerne. Det er altid individuelt – og vil jeg sige afhængigt af, hvor 
klar og motiveret personen er til at ændre vejbane. Hvis man 
ikke er villig til at slippe det, man har, måden man håndterer 
sig selv og sit på, er det svært at få noget nyt. Gamle og nye 
strategier kan ikke eksistere sammen. Man er nødt til at ofre 
noget, og det kan være svært af og til. For eksempel at sige sit 
job op. Blive skilt. Flytte. Tage mere ansvar. Ændre sine vaner, 
meninger og holdninger til ting.” 

At blive mere autentisk er nemlig en indre proces. Og kroppen 
kan være et glimrende barometer for, hvordan du står i verden 
lige nu. Lytter du til din krop, eller skælder du for det meste ud 
og kræver resultater? For overskrider du kroppens grænser (og 
dermed også behov), tillader du nok også andre at overskride 
dine grænser. 

Det meste foregår ubevidst, så det er ikke en proces, der er 
klaret på en eftermiddag. Men omvendt er det noget, som man 
har mulighed for at praktisere hver eneste dag. For eksempel er 
hver eneste vejrtrækning en invitation til at mærke efter, hvordan 

man har det lige nu. At komme til stede i nuet og få ro på. Det 
er virkelig enkelt. Men for hjernen kan det være super mystisk, 
indtil man har forstået, at det handler om at gøre mindre, i stedet 
for at tro man skal nå mere, lære nye teknikker eller have mere 
tid for at få ro på. Indre ro opleves kun i nuet, gennem kroppen. 
Og kroppen er en glimrende vej ud af hovedet. 

”Mange mærker effekten allerede første gang, de prøver noget 
nyt – om det så er yoga, meditation eller healing. Men det tager 
længere tid at få skabt en forandring eller opnå en længereva-
rende effekt. Indre ro kræver en regelmæssig praksis. Resten 
af livet. Daglig login med sig selv. En stabil grundtilstand kan 
indfinde sig efter et par måneder. For nogen lidt før. For andre 
tager det måske længere tid. Men man skal ikke tro, at der findes 
et quick fix. Sand forandring kommer indefra – og ansvaret ligger 
hos dig selv,” siger Birgitte Søndergaard og slutter med følgende 
opmuntring til alle, som overvejer at gå i gang: 

”Men har du først sagt ja til rejsen, er det trods alt svært at 
bakke tilbage. Mange oplever det også som at komme ’hjem’ 
eller genfinde noget, som har ligget som en dyb længsel.”

Vi mister evnen til at 
bevare kontakten til 
vores dybe puls, hvor 
sjælen viser retningen 
i livet. 

For samtidig med at vi længes som aldrig før efter en 
dybere sammenhæng, så er egoet også blevet centrum 

og Gud i vores liv. Heldigvis kan vi finde hjem til os 
selv, og her er kroppen en god vej.

Mange mennesker i 
dag har ikke et særligt 
intimt forhold til deres 
egen krop, selv om de 
måske tror det. 
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