I udende skuldre, fremadLskndt hage, spændte rYgmuskler, tunge ben... Ieg havde

- Med Rolf Metode

egentlig ikke været oPmærksom på min kroPsholdning,
indtil jeg så det Polaroidfoto,

man kropPen for d,
lige livshistorie, si$i

terapeut Katrine W

som Rolf-teraPeut I(atrine

Wennerwaldtog

af

mig, inden

den første behandling med Rolf
Metoden. Og da jeg så detfoto,
hun tog efter 10. behandling, fik
jeg nærmest et chok. Første foto

viser en kamPklar, anspændt
person med knYttede næver.
Andet foto udstråler harmoni
i kroppen og, som en sidegevinst, tyndere ben! feg mærker
også, jeg er blevet roligere,

min-

dre vred, det er som oITI, min
lunte er blevet længere.
Og så er jeg for resten sluP-
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ver her et godt fundament for
resten af kroPpen.
- Vi lever i en verden, hvor
meget foregår i hovedet, vi lukker af for kroppen. Det giver
styrke, når manvirkelig mærker jorden under fødderne.
Tredj e behandling afbalance rer kroppens for- og bagside'
- Man bliver lidt længere,
kropsdelene begYnder at hvile

bedre på hinanden, oB man

skal ikke bruge så mange kræfter på at kompensere for skævheder og ubalance i kroPPen'

pet af med

smerterne i min ene

hæl, som lægen ikke har
net hjælpe med.

AF LOTTE DALGAARD

kun-

soendag@soendag.dk
FOIO: BRITT LINDEMANN

Iførtundert øj tagerjeg plads
briksen, efter I(atrine Wennerwald har taget mig i øjesyn
forfra, bagfra og fra begge sider og bedt mig lægge mig på
ryggen. Hendes trænede øjne
på

har spottet skævheder og

uhar-

moni, og nu ved hun, hvor nogle
afmine problematiske steder på
kroppen er. Med blide rryk fra
sine fingre går hun i dybden i

mine muskler, bindevævet og
nervebanerne. Det er behageligt
og gØr

ikke ondt - kun når hun

rammerlige netop de stedeS der
er ekstra Ømme. Men smerten
gårhurtigt over, den letter ligesom under hendes fingre.
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kroppens foÅide.
- Her går jeg dybt i bækefter denne behandling, at
kenet og aynt i maven. I)et
detkommernaturligtatrette giver beåre iltning af blodet

over
holde
kroppen oprejst. Det er fra
kroppens indre linje, man
henter sin styrke, bliver bedre
til at holde fokus og præstere.
Det giver mere ro og mindre
stress.

#

forbedrer både vejrrrækning og krediløb, så
cirkulationen i kroppen forbedres, musklerne
iltes, og affaldsstoffer kommer ud.
- Tit, når man gemmer på noget, holder
man også på vejrtrækningen. Når den bliver
frigjort, kommer man i kontakt med dybe,

indre linje. - Her tår man en
følelse af opdrifr. Folk siger

sig op, de skal ikke tænke
det. Det føles lettere at
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sklerne omkring brystkassen og bækkenet,
giver det mere plads ril hjerte og lunger. Det
J

og bedre plads

til organerne,

der dermbd fung.rJr bedre.
Maven er det sted på kroppen,
hvor vi er meget sårbarå, a.t
er ingen knogler, som beskyt-

ter, sa jeg kån komme dybt
ind og beiøre noget gammel,
følelsesmæssig bagage, som

illå :iH'Jlflffii ; Hl ""r

fri

gemte følelser og får løsnet op for dem. Har
man f.eks. været involveret i en bilulykke, kan
Tan begynde at græde under behandlingen,

fordi chokket, der stadig sidder i kroppen,

slipper. Musklerne bliver mere spænditige
og genvinder elasticiteten, nogle går en bhstørrelse op, andre mærker et brystløft, fortæller I(atrine \Mennerwald - og beskriver i
det følgende de enkle behandlinger.
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bagside.
* Ieg løsner også omkring
rygsøjle og korsben, hvilket
Øger fleksibiliteten i ryggen.
Ryggen er den, vi bærer vores
store byrder på, den er vores
skjold, og følelsesmæssigt er
det i ryggen, vi mærker støtte
og tro på støtte i livet - eller
mangel på støtte. Når vi løsner musklerne her, får vi en
større tro på, 3t vi har den
støtte, vi skal bruge.
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Ottende behandling ftrgør skuldrene
og afspænder armene og hænderne.
- Armene integreres til kroppen og bliver
meget lettere at løfte og bevæge, når spændingerne aftager. Det letter også nogle af
de følelsesmæssige byrder på skuldrene.
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rysbft
r.udeno

rurgl
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på nakken og afsPænder
muskulaturen i ansigtet.
- De fleste af os har vores
tyngdepunkt i hovedet, og
det er ikke optimalt. Når vi
afbalancerer, skal vi ikke
bruge kræfter på at bære de
syv- otte kilo, hovedet vej er,
det hviler i stedet oven På

kroppen.
- Ieg løsner også kæbespændinger, alt det, man
har bidt i sig gennem tiden,
sidder her. Når sPændingerne letter, kan man også
slippe følelsen af at have
fundet sig i for meget.

Spændingen kommer,
hvis man er ude for noget
ubehageligt. Dernæst kommer oplevelsen ind i vores

bevidsthed. Hvis ikke den

kommer ud af sYstemet
igen, bliver den siddende
som en spænding.
- Her arbejder jeg også
med den mimiske musku-

latur, ansigtsmusklerne.
Her sidder også det, man
har bidt i sig, fundet sig i...
|eg oplever klienter, dervar
glade, da de kom, og sure
og irritable, da de gik. Men
de er opmærksomme På, at

jeg har været inde og rode
ved deres vrede, og så kan
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om det hele hænger sammen
og ser harmonisk ud, og om
energien i kroPpen flYder.
Det er en langsom Proces'
hvor man skiller sig af med

man håndtere irritations-

de gamle mønstre, man måske

følelsen.

har hængt fast i.
I modsætning til, når man
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er hos psykoloS, skal man her
ikke analysere fortiden. Her er
det kroppen, der laver arbejdet,
siger l(atrine Wennerwald.

- Der skal helst

gå to-fire

uger mellem behandlingerne,
kioppen skal nå at tage imod
forandringen. Mange oPlever,
de bliver mere sårbare under

processen, og'når behand-

lingen er færdig, mærker klienten sig selv og sine følelser

bedre. Man har mere ro og
bedre kontakt til både kroP
og følelser. Mange lever mere
i overensstemmelse med det,
de virkeligvil. En hel del siger
deres job op, nogle får en kæ-

reste, mange realiserer deres

inderste drømme.

SØNDAG o4l2oo&

-

