
En erfaring…..
en oplevelse…..
og en invitation
Af Anne-Dorthe Nygaard Bertelsen

Anatomi og fysiologi har været en naturlig del af mit 
arbejdsliv, som sygeplejerske og senetensbehandler. 
Det har været et sprog som er helt selvfølgeligt 
mellem fagpersonale og mellem behandlere. Når 
et sprog er blevet integreret så bruger du det uden 
så mange spekulationer…..med en bevidsthed om 
hvem du taler sproget med, nemlig dem der har det 
samme sprog integreret i sig.

Da jeg var i gang på DY’s uddannelse erfarede jeg, 
at det er et svært sprog at tage enkeltelementer ud 
af og så anvende dem i praksis. Uddannelsen har nu 
engang valgt anatomi, som en del af uddannelsens 

indhold, hvilket er helt relevant på en grundig 
uddannelse. 

Latinske ord for retninger i kroppen, højre og venstre 
osv., muskelnavne, knogler, led på latin giver for mig 
først rigtig mening, når du kan integrere det og gøre 
det relevant i praksis – såkaldt funktionel anatomi.

Kompleksiteten i hele kroppens opbygning og 
funktion skal gøres simpelt for, at det kan integreres i 
et sprog som underviser. Anvendelse af denne viden 
skulle gerne  give vores elever en oplagt mulighed 
gennem vores diktater, at komme dybere ned og ind 
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i kroppen og øge denne bevidsthed. Min erfaring er, 
at lære anatomi og fysiologi, kræver lyst, gåpåmod, 
terperi, vilje, evnen til at dykke ned i et svært stof, 
bryde det ned i bidder og forstå enkeltdele for i sidste 
ende at kunne sammensætte det til en helhed igen. 
Og en sidste meget væsentlig ting, at jo mere du 
ved – jo mere finder du ud af du ikke ved og være 
helt OK med det.

I februar i år havde jeg en virkelig god oplevelse 
med funktionel anatomi. Jeg havde siden jeg 
afsluttede DY’s uddannelse i maj 2018 gået og 
tænkt på, hvordan kan jeg med min erfaring prøve, 
at lave et kursus målrettet yogalærere således 
at de enkeltdele der er relevant for, at undervise i 
yoga bliver pillet ud og lært og trænet ind i egen 
krop og derfra blive til en helhedsforståelse, som kan 
anvendes når vi underviser.
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Finder du funktionel anatomi interessant 
og kunne du tænke dig at dykke ned i 
det sammen med andre yogalærere så 
kig på min hjemmeside for kommende 
kurser.

Kurser afholdes i Vejle men såfremt du kan 
samle en flok på minimum 8 deltagere 
så kommer jeg gerne til jer. Hvis du 
koordinerer kurset og kan samle 8 udover 
dig selv deltager du gratis.

Jeg tog til Løgumkloster Refugium, hvor seks 
yogalærere havde tilmeldt sig. Vi knoklede, grinede, 
lavede en masse praktisk yoga, blev klogere på 
grundlæggende anatomi, rygsøjlen, nervesystemet, 
bindevævet, kroppens tendenser, kompression og 
tension. Det hele blev interessant da vi kunne dele 
erfaringer som undervisere med hinanden og tage 
relevante cases op fra en hverdag som underviser. 
Tre intense dage med endnu mere erfaring til mig 
om, hvordan sådanne kurser kan sættes sammen og 
gøres interessante – også for alle dem som synes at 
anatomi er spændende, men også en stor mundfuld.

Denne lille artikel vil jeg slutte med en invitation. En 
invitation til alle der underviser andre i yoga. Bevar 
glæden og nysgerrigheden ved at nørde ind i 
anatomiens og fysiologiens verden. Med et stærkt 
fundament herfra så kommer der nye muligheder, 
som underviser. Du kan læne dig ind i en tryghed 
om, at du ved noget om kroppens opbygning og 
funktioner, som giver dig en viden og et afsæt som 
underviser, der kommer alle dine elever til gavn med 
alle deres individuelle kroppe.
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HAR DU SPØRGSMÅL KAN DU KONTAKTE

ANNE-DORTHE NYGAARD BERTELSEN

YOGALÆRER FRA DANSK YOGA, 

BEHANDLER OG SYGEPLEJERSKE.
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