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Foredrag og oplæg

Ernæringens betydning for åndelig udvikling

Når Rudolf Steiner udtaler sig om ernæring har det ofte en relation til menneskets 
bevidsthedsudvikling, men også til spørgsmål om næringsmidlernes kvalitet og 
nærende kræfter, samt til menneskets legemligt, sjælelige og åndelige konstitu-
tion. Foredraget vil belyse disse sammenhænge og sætte dem i relation til vores 
egen tid. Der bliver tid til spørgsmål og dialog.

Kirsten Skjerbæk er cand.pharm. og ernæringsterapeut og har studeret Rudolf 
Steiners antroposofi i 38 år.

Vitalitet – væsensled, proteiner og sundhed’

Vore fødevarers vitalitet – deres evne til at bidrage til vores sundhed – er markant 
svækket siden 2. Verdenskrig. Dette er kritisk ikke mindst for mennesker med en 
mere eller mindre handicap og organsvækkelser. Med udgangspunkt i åndsvi-
denskaben skal vi se på hvorledes vore fødevarers vitalitet hænger sammen med 
vore væsensled og sundhed. Herunder skal vi se nærmere på  proteiner ud fra en 
åndsvidenskabelig forståelse. Sidst men ikke mindst skal vi se på, hvordan især 
biodynamiske fødevarer kan hjælpe os med at få vitaliteten tilbage i køkkenet og 
op på tallerkenen.

Jens-Otto Andersen
Landmandsuddannet og agronom, med Ph.D. grad fra Landbohøjskolen. Har 
siden 1997 arbejdet i Biodynamisk Forskningsforening, med udvikling af biokry-
stallisations-metoden, med test af homøopatiske højpotenser og med vitali-
tets-forskning. Skrev i 2016 bogen ’Vitalitet – fra muld til mave’, der fornylig er 
udkommet på engelsk.

Mave- Hjerne aksen

Tarmen er blevet kaldet ’vores tredje hjerne’, fordi tarmens milliarder af bakterier, 
mikrobiomet, danner mange af de signalstoffer, som får hjernen til at fungere 
normalt. Ubalancer i tarmens bakterier, kan føre til psykiske lidelser som autisme, 
ADHD, depression og Alzheimer.

Der fortælles om de nye teorier og erfaringer, og om ’de gode og de dårlige 
bakterier’ og deres betydning for dannelsen af signalstoffer i hjernen. Vi taler om, 
hvad der kan gøres for at afhjælpe ubalancer i tarmen, som mange med udvik-
lingsforstyrrelser døjer med. 
Lisbet Kolmos og Hans Jørn Kolmos

Tilmelding skal ske via sammenslutningens hjemmeside:

www.helsepaedagogik.dk

Pris pr. deltager 1.200,-

Tilmelding senest den 30. marts 2020

Det vitale menneske



Program Arbejdsgrupper

Fredag den 15. maj

Lørdag den 16. maj

1 Eurytmi v/ Minna Bentzen
 Vitaleurytmien tilbyder øvelser som er salutogenetiske, som retter fokus på det sunde og det at være 
nærværende i nuet. Så vitaleurytmien er ikke af terapeutisk karakter, men en anti-stress metode, som tjener 
menneskets almene velbefindende. Øvelserne er med til i vores hektiske hverdag at finde roen og genskabe 
vitaliteten i os. 

2 Maleri v/ Kirsten Foged
 Vi vil arbejde med flydende farver på fugtigt papir og erfare, hvordan denne malemåde terapeutisk 
beliver og bevæger livskræfterne i mennesket. Vi vil også erfare, hvordan de farver, vi vælger, kan forebygge 
eller udligne ensidigheder i sindet.

3 Bothmer v/ Nils Andreasen
 Legeme og sjæl påvirker hinanden mere end vi anerkender i vores hverdag. Ubalancer i den ene 
del bærer tit præg af ubalancer i den anden. Bothmer gymnastikkens bevidste bevægelse giver os et indblik i 
disse ubalancer. I denne arbejdsgruppe skal vi lege og bevæge både krop og sjæl. Medbring løstsiddende tøj 
gerne eurytmisko, bare tær eller andre sko med bevægelig sål. Men vigtigst et åbent sind - måske sidder der en 
ubalance der bare venter på at blive fundet.

4 Fordybelse og meditation v/ Terje Erlandsen
 En vigtig del af pædagoger/læreres indre skoling i steinerpædagogisk kontekst er objektiv iagtta-
gelse og indre billeddannelse. I denne arbejdsgruppe vil I introduceres til en metode i 4 trin, hvor vi sammen 
træner vor iagttagelse gennem plantebetragtning og fordybelse. Metoden bruges ved Uddannelsescenter 
Marjatta og er inspireret af Rudolf Steiner. Max 12 deltagere.

5 Musik v/ Anabritt Lundgård og Jakob Bønløkke
 I arbejdsgruppen om vitaliserende Musik/Eurytmi/Klang kommer vi til at opleve de livgivende 
kræfter, som sangen og musikken vækker i os, når vi er aktivt udøvende. Med samme motiv vil vi arbejde med 
bevægelse af kroppen og desuden silkeslør. Tilsidst slapper vi af til lyden af klangskåle.

6 Fermentering v/ Bjarke Jensen
 I denne workshop skal vi have det dejligt sammen, imens vi beskæftiger os med mikroorganismer. Vi 
skal snakke om bakteriernes rolle(r) i jord, i fødevarer og for vores sundhed. 
Vi skal ikke blot bruge hovedet. Vi skal have hænderne op af lommen og massere grøntsager og dermed skabe 
gode levevilkår for mikroorganismer, os selv og hinanden.

7 Bier  v/ Erik Frydenlund
 Hvad er det, der er så specielt ved bierne, og hvordan kan vi hjælpe dem?
En indføring i biernes forunderlige, fantastiske verden!
Bierne betegnes af mange som en Superorganisme, og ifølge Steiner er bierne det eneste “dyr” som har et Jeg! 
Men hvad betyder det, og hvad betyder det for vores omgang med bierne? 

8 Sundhed og vitalitet v/ Kirsten Skjerbæk
 Arbejdsgruppen vil arbejde med sundhed og vitalitet kropsligt, sjæleligt og åndeligt, bl.a. ud fra 
nedenstående spørgsmål og de, som deltagerne selv stiller. Der vil blive arbejdet i grupper på kryds og tværs 
og med temaerne fra de forskellige oplæg.
Hvordan kan mennesket holde sig sundt og vitalt gennem hele livet?
Hvordan ser de forskellige livsfasers udfordringer og muligheder ud? 
Hvordan hænger livsfaserne sammen?
Hvad forstår vi overhovedet ved sundhed og vitalitet - på alle planer?

9 Biodynamisk landbrug v/ Morten Bjerre
 For at være et vitalt menneske har vi brug for vitale fødevarer, og dem få vi igennem den rette dyrk-
ning af fødevarerne på vital jord – Humus! Kom og hør om arbejdet med, hvordan jorden kan revitaliseres, og 
hvilke muligheder der ligger i det ift. klima og menneske.

16.30 Ankomst og forfriskninger, lidt godt til ganen

17.00 Velkomst

17.25 Ronja Røverdatter - Musikalsk spil opføres af elever beboere  fra Landsby-
 fællesskabet Ølsted og Bernards Hus v/ Anne Marie Høst

18.15 Pause

18.30 Aftensmad

20.00 Oplæg: Ernæringens betydning for åndelig udvikling v/ Kirsten Skjerbæk

21.30 Tak for i dag

8.00 Frivillig morgen eurytmi v/ Helga Byvard

8.45 Morgensamling v/ Jakob Bønløkke

9.00 Oplæg: Vitallitet, væsensled, proteiner og sundhed v/ Jens Otto Andersen

10.30 Pause med forfriskning

11.00 Oplæg: ”Vitale tarme” v/ Kolmos

12.30 Frokost

14.00 Arbejdsgrupper inkluderet kaffepause

17.00 Pause

17.45 Middag med fællessang

19.00 Fælles festlig vital afslutning

20.00 Afrunding og afsked

Vedr. overnatning henvises til www.visitfyn.dk/overnatning samt google generelt.


