
Organernes natur og de fem forvandlinger 

- kursus for uddannede kropsterapeuter 

 

Vores organer er selvstændige enheder, der har deres egne funktioner, energier og emotioner, men de er 

også en del af en større helhed. 

 

Ved at sanse og arbejde med organernes natur og mærke det samspil, der er mellem dem, kan vi få en dybere 

forståelse for og kontakt med helheden, som den udfolder sig både i os, i andre skabninger og også i 

universet. 

På kurset vil vi tilbringe tre dage med fordybelse i fem 

elements teorien (de fem forvandlinger), og de enkelte 

organer. 

 

Der vil både være fokus på den indre kontakt til organerne 

og deres natur gennem meditationer, visualiseringer og 

sansninger, og vi vil også arbejde med en mere fysisk, 

energimæssig kontakt gennem meridianerne, 

zonepunkterne, muskelrelationer samt en simpel form for 

organmassage. 

Kurset lægger op til, at du kan tilegne dig mere viden om organerne og fem 

elements teorien, men forvent ingen firkantede løsningsmodeller eller kvik-

fix.  

De fem forvandlinger afspejler menneskets og livets sammensatte natur og 

er en tilgang til mennesket og livet, ikke en facitliste. Men når du tør gå ind i 

dette med åbenhed, kan der åbne sig en sansning i dig, som du helt naturligt 

fremover har med dig i mødet med dine klienter. Dermed forfines både dine 

behandlinger og din mulighed for at forstå og møde dig selv på et dybere 

plan. 

Du kan læse mere om min tilgang til fem elements teorien i denne artikel: 

https://kropsaand.dk/files/images/Artikler2017/de-fem-elementer.pdf 

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.” 

 

 

https://kropsaand.dk/files/images/Artikler2017/de-fem-elementer.pdf


Forudsætning: 

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

For at få det fulde udbytte af kurset skal du være åben for at arbejde med dig selv i en gruppe i trygge rammer. 

Hvor meget, du behandler til hverdag, er ikke afgørende, men du har et basis kendskab til meridianerne og 

zonepunkterne.  

Pris: 3000 kr.  

Early bird ved betaling senest d. 26. august: 2600 kr. 

 

Tilmelding: kontakt undertegnede for at høre om der er en 

ledig plads.  

Ved endelig tilmelding betales et depositum på 700 kr. og 

restbeløbet indbetales senest d. 26. august 

 

Datoer: 16.-18. september: 

Fredag d. 16. september kl. 15- ca. 18 

Lørdag d. 17. og søndag d. 18. kl. 9.30-ca. 16.00 

Deltager antal: 4-9 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationer:  

<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/human">Human Vectors by Vecteezy</a> 

<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/intestine">Intestine Vectors by Vecteezy</a> 

<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/stomach">Stomach Vectors by Vecteezy</a> 

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.” 

 

 

 

 

Anette, tidligere elev 

” Engageret, nærværende, inspirerende og 

meget empatisk. Du har en kæmpe stor 

viden som du formidler på en meget 

forståelig og dybdegående måde. Jeg har 

været super glad for at have dig som 

underviser og har lært rigtig meget af dig ” 

https://kropsaand.dk/106/

