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Balanzen
Senter for livskraft og personlig utvikling



Å være menneske er en personlig

reise. Vi fødes for å lære og utvikle oss. I ulike 

faser møter vi de læresituasjoner som hjelper 

oss videre. Noen ganger må vi gjøre endringer 

IRU�§�ȴQQH�WLOEDNH�WLO�RVV�VHOY��$QGUH�JDQJHU�
trenger vi mot til å leve livet som vi ønsker. 

Når vi lever i samsvar med vår livskraft har vi 

tro på oss selv, vi har den energi vi trenger, 

vi er naturlig glade og kan slappe av om vi 

ønsker dette. Vi kan ta valg og sette grenser. 

Vi plages i liten grad av tankestress, smerter 

og spenninger. Vi opplever at livet vi lever er 

utfordrende og meningsfylt. 

3§�%DODQ]HQ�KDU�YL�ȵHUH�WLOEXG�IRU�GHQ�VRP�
ønsker å styrke sin livskraft.



Samtaler

0§OHW�HU�§�ȴQQH�EDODQVHQ�L�VHJ�VHOY��'HW�ȴQQHV�LQJHQ�NYLNN�
ȴNV��+DU�HQ�EUXNW�PDQJH�§U�S§�§�PDQLIHVWHUH�PºQVWUH�HQ�
vil ut av, må en gi seg selv tid. En må lære å skille mellom 

det som tar smerte og ubehag bort en kort stund, og det 

som gir varig endring. Varig endring handler ofte om å 

se nye perspektiver – ta inn det store bildet. Kroppens 

resonans vil fortelle deg om du er på rett vei eller ikke. 

Tankene våre kan lure oss, men vi lurer aldri vår egen 

NURSS��'HUIRU�HU�GHW�VPDUW�§�EUXNH�NURSSHQV�UHVRQDQV�
som veiviser. 

Yoga 

Gjennom yoga utvikles kontroll av muskler og sinn. Vi  

lærer å lytte innover, og kommer i kontakt med kjernen i 

RVV�VHOY��VMHOHQ�Y§U��9L�O¨UHU�§�PHGLWHUH��ȴQQH�LQGUH�UR��9L�
lærer hvordan vi kan hente ut svar vi trenger fra oss selv. 

Å bli kjent med seg selv er en forutsetning for å løse opp 

indre blokkeringer. Et vanlig liv består av livskriser. Yoga 

gir ingen beskyttelse mot slike hendelser. Men de som 

står sterkt i seg selv, håndterer kriser raskere. 

Livskraft samtalegruppe

'HWWH�HU�HW�NXUVWLOEXG�WLO�GHJ�VRP�VºNHU�VHOYXWYLNOLQJ��/LYV-
kraft handler om å bli mer bevisst på eget liv. Finne frem 

til egen styrke. Leve livet mer i samsvar med egne behov 

enn andres. Gi slipp på kontrollbehovet og usikkerheten. 

Søke indre ro og glede. Kort sagt bli mer på plass i seg 

selv. Rydde vekk energityvene. Skal du ha endring i livet 

GLWW��P§�GX�JMºUH�HQ�HQGULQJ��'HWWH�NUHYHU�GLVLSOLQ�RJ�WLG��

Livskraft selvutvikling

'HWWH�HU�HW�NXUV�IRU�GHJ�VRP�VºNHU�VHOYXWYLNOLQJ��RJ�VRP�
ønsker å styrke deg selv i den jobb du allerede har. Kurset 

er basert på yoga og kunnskap om temaer som stress, 

relasjoner, familiesystem og livskraft. Kurset vil derfor  

passe for deg som jobber med mennesker og/eller som  

ønsker å tilføre litt yoga på den jobb du har.

Workshop i Reconstructive 

Reconstructive er skapt av Carola Castillo for å hjelpe folk 

til å heale seg selv, slik at vi kan bli fri til å leve det liv vi var 

ment for å leve. Reconstructive handler om livskraften 

Y§U��GHQ�VRP�WDU�RVV�WLO�GH�VWHGHU�YL�EºU�J§�L�Y§UH�OLY��'HW�
KDQGOHU�RP�§� O¨UH�§�ȴQQH�RVV�VHOY� L�RVV�VHOY��RJ�VOXWWH�
med å lete etter oss selv – der ute. Vi må selv ta grep for 

§�NRPPH�WLOEDNH�L�EDODQVH��'HW�KDQGOHU�RP�§�HUIDUH��JMºUH�
nye oppdagelser. Og å handle på de oppdagelser en gjør. 

På work-shopen jobber en med egne tema, på en skjult 

måte for de andre i gruppen.
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Hildur Vea er doktor i folkehelse-

YLWHQVNDS��+XQ�KDU�ȵ�HUH�XWGDQQLQJHU�
LQQHQIRU�VDPWDOHWHUDSL�RJ�\RJD��+XQ�
arbeider i dag som daglig leder ved 

%DODQ]HQ�$6�RJ�VRP�IºUVWHDPDQXHQVLV�
YHG�+ºJVNROHQ�S§�9HVWODQGHW���


