
Kom i balanse
M E D  B A L A N Z E N



Når vi mister kontakt med kroppen, mister vi kontakt med  
følelser og med oss selv. Vi mister da energi. Dette skjer i  
situasjoner hvor vi 

• Tilpasser oss, mot vår vilje og overbevisning 
• Opplever hendelser hvor nervesystemet overveldes (traumer) 
• Tar opp i oss problemer og følelser som ikke er våre egne 
• Ikke klarer å akseptere noe som skjer 
• Ikke klarer å akseptere livet som det er

Psyke og helse



Vi blir syke av relasjoner, og det vi spiser og utsetter kroppen 
for. Som når kroppens celler mangler næringsstoffer eller 
inneholder for mye avfallsstoffer. Eller når vi fortrenger  
følelser og ikke forholder oss til livet som det er. Og når våre 
behov i barndommen ikke ble møtt. Og når våre relasjoner 
ikke rommer den unike person vi er.   
 

Vær oppmerksom på hvordan du behandler deg selv.

Hvorfor blir vi syke?

• Kvalitet på mat og drikke 
• Luften du puster inn 
• At du får nok sol og hvile
• Elektromagnetisk stråling
• Om du tilføre kroppen fremmedstoffer

• Aksepter dine følelser 
• Gi slipp på gammel urett
• Om du omgir deg med folk som nærer deg
• Om du verdsetter deg selv og lever i  
 samsvar med egne valg



Har man uløste indre floker, mangler man indre ro.  
Anspenthet og uro stenger for følelser, og for kontakt med 
seg selv. Det naturlige for mennesket er å være avslappet 
og fredfullt. Dette er faktisk en tilstand som det er mulig å 
komme tilbake til om man er villig til å møte seg selv, møte 
de følelser som skaper anspenthet og uro.

Stress og helse



• Er sliten selv om du hviler
• Plages av tankestress og indre uro
• Strever med å komme i gang med det du ønsker
• Er plaget av tunge, triste følelser
• Er sårbar, tåler lite stress
• Opplever deg stressa 
• Er anspent og på hele tiden
• Vet du går og bærer på ubearbeida hendelser
• Trenger noen å sortere tanker og følelser med

Prøv samtaleterapi når du:



Å leve er å være i utvikling. Vi trives når vi mestrer nye 
ferdigheter. Personlig utvikling handler om å bli kjent med 
seg selv, forstå seg selv og andre på en dypere måte. 

Mange personer trives med å hjelpe andre. I slike situasjoner er det avgjørende viktig  
å forstå hvordan et menneske fungerer. Vi må forstå oss selv, for å kunne forstå andre. 

På Balanzen har vi ulike tilbud til deg som søker selvutvikling: samtaler, yoga, tema- 
kvelder, workshops og miniworkshops og utdanninger. Vi tilbyr utdanning som  
yogalærer og som samtaleterapeut. Sjekk ut våre tilbud på balan-zen.no og puust.no.

Alle liker å lære noe nytt



Vårt forhold til kost, livsstil og måten vi 
behandler egne følelser har betydning for 
vår helse. Ubevisst kan livet vi lever gjøre 
oss syke. Vi kan også reversere sykdom og 
styrke vår helse med enkle grep. 

Her er noen tips: 
• spis kun mat som kroppen trenger
• lag mat fra råstoffer, økologiske
• unngå å tilføre kroppen giftstoffer
• søk hjelp til å løse opp i indre floker 
• sørg for nok ro slik at du har kontakt  
       med din indres stemme
• lev slik at du utvikler både indre og ytre styrke
• følg ditt hjerte, selv om andre ikke forstår ditt valg
• sjekk at du koser deg med det du bruker tiden på
• begrens elektromagnetisk stråling
• vær i naturen, alene 

Skal du få til noe nytt, må du gjøre noe nytt.  
Dette betyr ofte å gå utenfor komfortsonen. 

Alle kan styrke sin helse  



Det er livet som setter seg i kroppen. Gjennom samtaler kan 
man løse opp i indre blokkeringer. Ofte vil kroppen balansere 
seg selv når man forstår hva kroppen forteller om hvordan 
man opplevde noe.   

Essensen er å komme i kontakt med seg selv, med egne følelser. Den løsning man søker 
ligger i den hjelpesøkendes kropp, den hjelpesøkendes liv. Mange indre floker trenger  
kun et vitne (oss selv) for at de skal løse seg opp. Dette skjer når man forstår hvordan  
man reagerte på hendelser, hvilke følelser man egentlig hadde. Det er også viktig å handle 
på den innsikt man har, for at indre floker skal løse seg. Livet endrer seg når man slutter 
med noe og gjør noe annet. 

Samtaler ved Balanzen



Yoga er læren om hvordan vi blir hele som mennesker. 

Ordet betyr forening, og det som forenes er vår bevissthet med vår psyke. Når denne sam-
mensmeltning skjer, oppleves varme i kroppen, og vi forstår mer av oss selv og våre liv. Yoga 
gjør oss med andre ord klokere. Andre effekter er bedre søvn, gladere, mykere, mer over-
skudd, økt selvfølelse og selvtillit. 

I yoga bruker vi ulike metoder for å oppnå en bestemt effekt. Effekten vi søker er dypere 
kontakt med oss selv. Metoder som vi bruker er yogaposisjoner, pusteøvelser og meditasjo-
ner. Effekten av slike metoder kalles yoga, og beskriver en tilstand av indre ro. 

Når man starter med yoga møter man sitt indre stress. Dette skyldes at man møter de 
reaksjoner man trenger å endre. Slike reaksjoner kan oppleves som indre uro, kjedsomhet 
og frustrasjon. Man kan også oppleve reaksjoner som kvalme og svimmel. Dette er helt 
ufarlige reaksjoner. Man kan ikke endre det man ikke er bevisst. Det er når vi er i kontakt 
med vårt stress at vi kan endre det. Yoga er for mange en enkel og rask vei tilbake til helse, 
fordi man blir kjent med seg selv, og bygger seg selv opp innenfra. 

Kan du puste kan du gjøre yoga



Indre floker gir stress. Stress over tid gir ubalanser i  
kroppen, og ofte sykdom. De fleste kan hjelpe seg selv til  
en bedre hverdag når de lærer å gi slipp på indre stress.  

Det er i kroppen ubalansen sitter. Derfor må vi bli kjent med vår egen kropp, om vi vil hjelpe 
oss selv tilbake til balanse. 

Å lytte til seg selv er egentlig ganske enkelt. Kroppen vil automatisk trekke sammen muskler, 
ofte i lunger, mage, eller armer og ben når noe stresser oss. Vi puster da ikke lenger fritt. 
Lær deg å lytte til pusten, og sjekk om du puster fritt i møte med egne tanker og i møte med 
andre personer. 

Puster du uanstrengt, er ikke dette noe som stresser deg. Dersom kroppen reagerer med 
smerte, mindre pust, anspent, uro, er dette tegn på at her er noe som skaper stress i deg. 
Det som ofte skaper indre stress er: livet her og nå, noe som har skjedd som er ubearbeidet, 
at vi bærer på noe som ikke er vårt eget. 

Vi kan ikke bearbeide det vi ikke vet om. Hvis det var så enkelt kunne vi levert vår kropp til 
en behandler og sagt fiks meg. Slik funker det ikke, selv om vi kunne ønske det var slik. Ofte 
vet vi ikke hvorfor vi har de plager vi har, hva det egentlig er som stresser oss. Ofte er det 
noe helt annet enn det vi tror, som vi må ta tak i. Men vi må gjøre denne jobben selv, ingen 
kan gjøre den for oss. 

Lær å lytte til deg selv



Noen trigges av ord som healing, yoga, kvantefysikk,  
alternativ medisin, vaksinemotstander, homeopati,  
konspirasjonsteorier og spiritualitet

Når vi er trigget mister vi kontakt med oss selv, med fornuften vår. Når vi har kon-
takt med oss selv og våre følelser, beholder vi ro, og lytter til andre, selv om vi er dypt 
uenige. Vi kan ta inn det andre sier, og vi kjenner om det gir resonans i oss eller ikke. Vi 
stresser ikke, selv om andre er uenig med oss.  
Diskusjoner med en trigget person er meningsløs.  

Når personer trigges oppstår flere dynamikker: 
• Den som er trigget har et aktivert forsvar, og har en overreaksjon i forhold til sitt   
 nervesystem. Toleransevinduet er overskredet, og personen kan ikke lytte åpent.
• Argumenter av typen: det er helt feil, det er vranglære, de er galne de som tror på   
 dette, sier ikke noe om tema - det sier kun noe om hvordan personen som er  
 trigget opplever tema, en holdning som kan være riktig og gal.
• Triggere er ofte knyttet sammen med hva som er sosial akseptert og ikke akseptert   
 å tro og mene, man kan derfor bli utstøtt, avvist og miste faglig troverdighet om   
 man har meninger som avviker fra den kultur man er en del av.
• Triggere handler om en dobbel reaksjon, vi reagerer på noe i nuet samtidig som   
 dette vekker til liv noe som er fortrengt, slik at vi får en dobbel reaksjon. 

Å bli trigget er å  
miste tilgang til sin fornuft



Som voksne trenger vi næring for å blomstre. Vi blomstrer  
når vi lærer noe nytt. Når vi mestrer noe vi har drømt om. 
Vi blomstrer mest når vi gjør noe bare fordi vi liker det.  
Når vi blomstrer, merkes dette både av familie, venner  
og kolleger. 

Puust akademi tilbyr utdanning til yogalærer til de som ønsker en fordypning i yoga eller 
ønsker å bli yogalærer. Husk at yoga handler om å bli seg selv. Det er en av flere metoder 
som lærer oss hvordan vi kan finne indre kraft, styrke, glede og overskudd til å leve det 
liv vi ønsker å leve. 

Puust akademi tilbyr også utdanning til systemisk traume terapeut. Dette er ingen 
grunnutdanning, men en fordypning i det å forstå oss selv som mennesker. Hva som 
skjer når livet setter seg i kroppen, og hvordan man med enkle grep kan løse opp i slike 
indre floker. 

Man kan få sertifisering om har bakgrunn som bachelor knyttet til mennesker eller har 
en terapeututdanning. Andre kan delta utdanningen som personlig utvikling. 

Utdanningen består av tre deler: 
• systemisk samtale, 
• traumer og 
• tidlige traumer

Vi blomstrer 
når vi utvikler oss



Yoga som livskraft vektlegger en forståelse av kropp og  
psyke, og du vil lære om nervesystem og om våre ulike  
bevisstheter. Utdanningen gir også et innblikk i retninger 
som Kundalini yoga, klassisk yoga og yin yoga.

Helg 1 – yoga som livskraft 
Helg 2 – kraften som endrer deg 
Helg 3 – stress og helse  
Helg 4 – yoga som kilde til indre vekst - 

PUUST YOGALÆRERUTDANNING 

– yoga som livskraft

Det er den samme kroppen som går på 
yoga, går til legen, går på jobb og går ut 
blant venner. Det finnes derfor kun 2 måter 
å forstå mennesket på. Den ene er en sann 
forståelse, den andre er en usann for- 
ståelse. Yoga er en god metode for å utvikle 
sann kroppslig kunnskap.  
Lyst å lære mer? Bli med på utdanning. 



Dette er en utdanning for med to formål. Et formål er å  
gi økt kunnskap om systemisk arbeid, om traumer og om  
tidlige traumer. Det andre formål er knyttet til personlig  
arbeid, en prosess mot et autentisk selv.

Utdanningen består av tre kurs: 
• Systemisk samtale, 40 timer
• Traumer, 40 timer
• Tidlige traumer, 40 timer, tilsammen 120 timer.

For å få sertifisering som terapeut må man ha egen praksis og veiledning på egen praksis, 
samt veiledning på egen personlige prosess. Det kreves til sammen 40 timer veiledning. 

Eksamen er en skriftlig refleksjonsoppgave basert på arbeid med 5 klienter. 
Oppgavens størrelse er 3000 ord.

Puust systemisk 
samtaleterapeut 



Dette er en kurs for deg som vi ta tak i deg selv, og forstå 
mer av hva som skjer når livet setter seg i kroppen. 

Grunnkurs i selvutvikling 

Skal man ha selvtillit må man kjenne egen kropp. Man blir kjent med egen kropp 
gjennom å løse opp i egne indre floker. På dette kurset vil du få en forståelse av  
hvordan kroppen fungerer, slik at du bedre kan hjelp deg selv til bedre helse eller økt 
mot til å ta de valg du egentlig ønsker å ta. 

Kurset består av tre helgesamlinger. 
• Helg 1 har fokus på oss selv, nervesystem, bevissthet, og følelser. 
• Helg 2 har fokus på barndommen, og relasjon til mor og far vektlegges. 
• Helg 3 har fokus på hvordan vi påvirkes ubevisst fra vårt familiesystem  
 og den kollektive bevissthet.  

Teoretisk forankring på kurset er hentet fra  
David Hawkins, Bert Hellinger, Franz Ruppert,  
Gabor Máte, Peter Levine, Stephen Porges,  
Bruce Lipton, og Dietrich Klinghardt.
Man kan delta en eller flere helger,  
og i den rekkefølge man vil.
Kurset inkluderer personlig arbeid.



Bleikmyrvegen 1, Veavågen, Karmøy
 hildur.vea@balan-zen.no - Telefon: 45 66 21 18

balan-zen.no         puust.no         booking-balan-zen.no 

Hildur Vea har over 10 års erfaring som psyko- 
terapeut ved Balanzen. Vea har utdanning fra 
både skolemedisin og alternative utdanninger.  
I tillegg til Psykiatrisk sykepleier og doktorgrad  
i folkehelsevitenskap er hun utdannet gestalt-  
terapeut, SE-terapeut, og 2 utdanninger  
innenfor familiekonstellasjoner.  
 
Vea sin hovedinteresse er kunnskapen om  
når livet setter seg i kroppen, og hvordan  
men gjennom enkle grep kan finne frem til  
en bedre hverdag. 


