
Find din vej – lys for andre. 

- Weekendkursus for kropsterapeuter 
 

Der er øjeblikke i vores liv, hvor livet taler til os med ekstra 

styrke. Det er som om, at livet vil hjælpe os til mærke, hvem vi 

er på et dybere plan. Som om vi bliver vejledt og guidet en 

bestemt vej.  

 

Hvis vi tør lytte efter og give slip på vores egne tanker om, hvordan 

vores liv skal forme sig, så har vi mulighed for at finde en større 

samhørighed med os selv, vores skæbne og livet. 

Der vil være en anden, dybere mening med - eller rettere sagt 

- i livet. 

 

På dette weekendkursus vil vi arbejde med at bringe dig i større kontakt med 

din vej i livet. Hvad er det, som livets stille stemme siger til dig?  

Vi vil også arbejde med at være til stede, når egoet, tankerne, usikkerheden, 

frygten mm. tager over og bringer os ud af kurs. 

Når du er i kontakt med det lys, som skinner i dig, så vil du også bedre kunne hjælpe andre til at mærke 

deres lys. Dermed kan din behandling få en tilføjet en dimension, som er udover det rent tekniske eller 

terapeutiske. Du vil i højere grad kunne lyse for andre ved at falde ned i dig selv og være dit lys. 

I løbet af weekenden vil vi bl.a. arbejde med meditationer, øvelser og oplæg fra min side. 

Du vil også give og modtage en kropsbehandling i løbet af weekenden, og hvis du ønsker det, vil jeg guide og 

give dig feedback.  

 

Kimie, tidligere elev: 

”Jeg oplevede med dig som underviser, at du havde en inspirerende ærlig og åben sårbarhed med, som 

du til glæde for os stod ved og delte.  

Du skaber et trygt rum, hvor det ikke handler om at præstere, men hvor man kan få lov at være med det 

der er. 

 

Du var lyttende og ydmyg overfor hvad vi havde på hjertet, og når jeg stillede 1 af mine 1.000 spørgsmål 

blev jeg altid mødt med indføling. Du kunne sætte ord/billeder på mange situationer/problematikker 

som tydeliggjorde det for mig. Trods en stor viden, så har du aldrig været belærende og egocentreret 

men tværtimod formået at give magten/kompetencen tilbage til mig, så jeg kunne finde mit eget svar 

indeni, og ikke fået påduttet noget. 

Det er for mig som om du er i verden på en dybere, mere nuanceret måde.  

 

Jeg har været SÅ TAKNEMMELIG for at møde et menneske som dig. Det er altid interessant at høre din 

vinkel, for den er anderledes end de fleste andres. For mig resonerer noget dybt - naturligt intelligent - i 

mig, og det har åbnet op for at der er mere dybde, flere nuancer end det der lige ligger for.” 

 

 



Forudsætning: Du er færdig uddannet kropsterapeut, f.eks. Totum, Body-sds, ManuVision, Body-all-mind 

eller lignende. Hvor meget, du behandler til hverdag, er ikke afgørende. 

Derudover er det også vigtigt, at du er åben for at arbejde med dig selv i en gruppe. 

 

Pris: 2300 kr.  

Early bird ved betaling senest d. 15. oktober: 2000 kr. 

 

Tilmelding: kontakt undertegnede for at høre om der er en 

ledig plads.  

Endelig tilmelding=betaling af kursus, med mindre andet er 

aftalt.  

 

Datoer: 6.-7.november kl. 9.30-ca. 16.00. 

 

Deltager antal: 4-8 personer. 

 

Sted: Behandlerkollektivet, Holger Danskes Vej 3B, Frederiksberg. 

Du kan evt. se rutevejledning til centeret her: https://kropsaand.dk/106/ 

Frokost: Der er køleskab og ovn i Behandlerkollektivet til opbevaring og tilberedning af mad. 

Hvis du ønsker at købe mad, er der mange dagligvarebutikker, caféer og take away steder i området omkring 

Falkoner Allé og Godthåbsvej, som ligger 100 meter fra Behandlerkollektivet. 

Medbring: lagen, tæppe, papir og skriveredskaber, drikkedunk og evt. frokost 

 

 

Lars Henrik Rasmussen 

Tlf. 22 15 16 31, larshenrik@kropsaand.dk, 

www.kropsaand.dk 

 

 

 

 

 

Dorte, tidligere elev: 

”Du er en fantastisk underviser og jeg 

holder virkelige af din åbenhed og 

ærlighed. Du er rolig og man er tryg i dit 

forum. Tak for denne gang 😊” 

 

Stella, tidligere elev: 

”I undervisningen har jeg oplevet Lars Henrik som en faglig yderst kompetent lærer. Han deler gerne 

erfaring og viden bla. 5 element teorien, feminin og maskulin energi, intuition og indføling. Lars Henrik 

skaber et tillidsfuldt felt, hvor eleven finder tryghed og tro på sig selv. Hans støtte og ligeværdige 

dialog bygger eleven op og fører til indsigt i egne evner og styrker. Jeg kan varmt anbefale Lars 

Henrik.” 

 

https://kropsaand.dk/106/

