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Forord

Det var en uvurderlig berigende tid i mit liv, da jeg for år 
tilbage arbejdede som lærer på Livets Skole i Vanløse. In-
gelise havde startet skolen, og var den dybt inspirerende le-
der af den. Til dato har hun været min største pædagogiske 
inspirationskilde og er en af de primære grunde til, at jeg 
arbejder på et ph.d.-projekt om lærer-elev-relationer. Jeg så 
nemlig hver dag Ingelise skabe mirakler med og for ethvert 
barn, der var i hendes nærhed. Og jeg har ønsket med mit 
ph.d.-projekt at få den fantastiske evne til at få børn til at 
blomstre ‘hældt på flaske’, så det bliver lettere for flere læ-
rere at gøre noget af det, Ingelise formår.

På trods af massivt store arbejdsforpligtelser gav Ingelise 
sig altid tid til ethvert møde med eleverne på Livets Skole. 
Jeg så, hvordan hun skabte et givende nærvær ved at se 
ind barnets i øjne, lytte oprigtigt interesseret, grine med 
barnet og måske give et godt råd eller et kram. Alle børn gik 
styrket og beriget ud af mødet, fordi de havde en oprigtig 
oplevelse af at være af værdifuld betydning.

Da jeg var ved at opgive ævred som børnehaveklasseleder, 
fordi jeg i den grad manglede klasseledelseskompetence, 
gav Ingelise mig efter et enkelt besøg i en halv lektion præ-
cis de fif, der skulle til for at klassen kunne bevæge sig i en 
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fælles konstruktiv retning i stedet for et mangevejet kaos. 
Jeg var hende dybt taknemmelig.

Oplevelserne på skolen vidnede om Ingelises enorme pæ-
dagogiske evner, hendes store kærlighed til børn, hendes 
skarpe iagttagelsesevne og hendes unikke formidlingsevne.

Jeg blev så glad, da jeg hørte, at hun skrev denne bog. For 
det er en gave for forældre, pædagoger og lærere, at Ingelise 
nu har systematiseret sine dybe og mange indsigter i det 
holistiske livssyn og her viser hvilke pædagogiske konse-
kvenser, det livssyn har. Sådan at mange lettere kan skabe 
en hverdag og et skoleliv, hvor ethvert barns kropslige og 
sjælelige behov tilgodeses.

Bogen forener på fineste vis filosofiske betragtninger af livet 
med helt konkrete anvisninger på bl.a. kropslige øvelser, vi-
sualiseringer og inspiration til samtaler. På den måde gives 
et stærkt fundament for, at vi voksne kan skabe den atmo-
sfære i hjemmet, daginstitutionen og skolen, som vil nære 
børn, så de kan spire og gro til gavn for sig selv og helheden.

Louise Klinge Nielsen, 2012
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Der er to varige gaver, vi kan håbe at give vores børn 
– den ene er rødder, den anden er vinger.

Hodding Carter Jr.

INDLEDNING

Bogens målsætning og tre perspektiver – forælderen, 
pædagogen og læreren

Bogen henvender sig til forældre, pædagoger og lærere med 
det grundlæggende mål at gøre opmærksom på et holistisk 
livssyn og de pædagogiske muligheder, der ligger deri.

De tre perspektiver, forældre, pædagoger og lærere, skal 
ikke forstås som kategorisk adskilt, og langt de fleste afsnit 
vil kunne læses og anvendes af alle grupper. Holisme ved-
rører sammenhæng mellem det mindre og det større i videst 
mulig betydning, og således også mellem det enkelte men-
neske og de nære omgivelser, samfundet, det globale sam-
fund, verden og ultimativt i forhold til de kosmiske love. 

I kraft af sin forståelse for menneskelig udvikling i samspil 
med de naturgivne love rummer et holistisk livssyn mulig-
heder for den enkelte og for fællesskabet. Muligheder for 
at skabe unikke betingelser for trivsel og vækst, altså et 
udviklingsaspekt for både det enkelte menneske og for fæl-
lesskaber i bredeste betydning. 

Følgende punkter indgår alle i et eller andet omfang i bo-
gens holistiske perspektiv:
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• udvikle selvindsigt og selvværd

• mærke verden tillidsfuldt

• erfare og anvende naturens helbredende muligheder

• udnytte sin fysik, sit intellekt, sin sjæl

• udfolde sig individuelt, globalt, kosmisk 

• udnytte sin syns-, høre-, smags- og lugtesans stadig bed-
re

• erfare og anvende et roligt og klart sind

• erfare og anvende hjertes energi

• erfare og anvende sjælens styrke

• sanse nuet, sig selv og andre

• erfare og anvende sin egen vilje og indgå i “alles” vilje

• forstå årsager og virkninger

• træffe valg på baggrund af indsigt i stadig større sam-
menhænge 

• tage større og større del i verden

•  tage større og større personligt ansvar
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Du må være den forandring,  
du ønsker at se i verden.

Mahatma Gandhi

Livskvalitet

Livskvalitet er et vidt begreb. Vi har hver især vores fore-
trukne måder at leve livet på. Derfor behøver det, der er 
livskvalitet for den ene, ikke nødvendigvis være det for den 
anden. Der er dog nogle fælles træk, som jeg tror, gælder 
alle: Vi vil gerne

• blive forstået 

• være elsket 

• være fri for smerte

• være fri for tvang

En opgave er således at udvikle og anvende metoder til at 
opnå sådanne universelle mål med, begyndende i barndom-
men. Mit bud er en holistisk opvækst og livsførelse, hvilket 
vil sige at vokse op og leve i så god overensstemmelse som 
muligt med naturens lovmæssigheder, fysiske såvel som 
sjælelige. En sådan holistisk opvækst og livsførelse kan ba-
seres på gammel visdomslære og på det, vores egen nutidi-
ge videnskab taler om. Et første råd i retning af en holistisk 
opvækst og livsførelse må være: Tilgodese både kroppens og 
sjælens behov!
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At fare vild er en måde at  
lære at finde vej på.

Swahili ordsprog

BAGGRUND FOR BOGEN

Min baggrund

Min baggrund for at skrive om holistisk opvækst er mange 
år med interesse for det, vi har valgt at kalde ‘det alterna-
tive’. Alter betyder på latin: den anden eller det andet. Dvs. 
det, der er noget andet, end det almindelige, det normale. 
Vi bruger ofte begrebet om alternativ behandling modsat 
etableret behandling, som vi kender den fra læge- og syge-
husverdenen. 

Den alternative verden

Den alternative verden rummer mange livsanskuelser og 
livsforståelser samt mange veje til sundhed og udvikling: 
akupunktur, ansigtsdiagnostik, astrologi, ayur-veda, bio-
pati, bodymind, bodynamik, clairvoyance, clairaudiance, 
drømmetydning, enneagrammet, feng-shui, healing og 
lydhealing, homøopati, hypnose, irisanalyse, jordstråling, 
kanalisering, kinesiologi, kiromanti, kiropraktik, kraniosa-
kralbehandling, massage, meditation, metamedicin, mind-
fulness, NLP, numerologi, one brain system, osteopati, psy-
koterapi, pulsering, qi-gong, regression, rosenmetoden, sha-
manisme, t’ai chi, tankefeltterapi, tarotkortlægning m.fl.
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Selv har jeg ‘snuset’ til det hele. Nogle af grenene har jeg 
valgt at uddanne mig i, andre har blot min interesse. Alle 
disse tilgange til livet har en fælles forståelse: krop, sind og 
ånd er forskellige måder, naturen udtrykker sig på, men de 
hidrører alle fra samme sfære: energi eller vibration.

Da jeg midt i halvfjerdserne stiftede bekendtskab med den 
alternative verden, var den kun i sin vorden her i Danmark. 
Årsagen var, at jeg gennem min barn- og ungdom havde lidt 
af seneskedehindebetændelse i mine håndled. Da jeg ikke 
var interesseret i at tage medicin, tog jeg kontakt til en al-
ternativ behandler i håb om at få hjælp. Det fik jeg. 

Jeg fik et homøopatisk remedie. Det var dråber, som jeg 
skulle gnide ind i albuebøjningen.

I første omgang blev mine håndled stive og smertende. Det 
gjorde mig forskrækket, men også overbevist om, at det, jeg 
havde fået, havde en virkning. Efter vejledning fra behand-
leren ophørte jeg med at tage dråberne, til bedring var ind-
trådt, hvorefter jeg langsomt trappede dosis op. Efter en tid 
fik jeg akupunktur, og derefter blev mine håndled raske.

Nogle år senere fik jeg gigt i mine knæ. Atter engang fik 
jeg ordineret medicin. Jeg takkede nej og gik til en biopat, 
som efter første konsultation kunne konstatere ubalancer 
mange steder i min krop. Jeg blev sat på diæt, drænering 
samt vitamin- og mineralkur plus forskellige urteekstrak-
ter. Efter 8 måneder var jeg rask og har ikke haft gigt i 
knæene siden. 

Her er det morsomt at nævne, at jeg 15 år senere kom til 
skade med mit venstre knæ, som måtte udsættes for en 
operation. Den læge, der opererede mig, havde skrevet i 
min journal: “tilstandene i knæet i øvrigt jomfruelige”. Jeg 
spurgte, om lægestanden altid udtrykte sig så poetisk i 
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journalerne, hvortil lægen svarede: “Kun når der er tale om 
særlige tilfælde”.

På det tidspunkt havde jeg selv fordybet mig i den alter-
native verden og blev mere og mere overbevist om dens 
sammenhænge, navnlig sammenhængen mellem sundhed 
og sygdom, krop og kost. Senere kom forståelsen om sam-
menhængen mellem sygdom, sundhed, krop, sind – og ånd!

Ud fra den forståelsesramme har jeg siden levet mit liv med 
en meget høj livsduelighed og livskvalitet til følge.

I min begrebsverden betyder krop den fysiske fremtoning, 
som vi kan tage og føle på. Sind betegner to sider nemlig en 
mental del, som er tanker, og en følelsesdel. De er tæt knyt-
tede til hinanden og påvirker hinanden gensidigt. Tænker 
man f.eks. på en forestående eksamen, kan man måske 
mærke nervøsitet, uro eller ondt i maven. Hører man et 
ordentligt brag, begynder tankerne at beskæftige sig med, 
hvor det kom fra, og hvad det var. Når jeg bruger ordet sjæl, 
mener jeg vores essens, det som er upåvirket af indre og 
ydre omstændigheder. Med ånd mener jeg det ‘noget’, der 
ligger bag altings natur: energi, vibration, Gud.
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Intuition er sjælens hvisken i 
tomrummet mellem to tanker.

Ukendt oprindelse

EN SKOLEVISION 

En holistisk skole for børn

Den 4. juni 2000 sad jeg i min have i Brønshøj og medite-
rede. Pludselig slog det som et lyn ned i mig. “Du skal lave 
en skole”. Et splitsekund senere kom en nyt lyn med navnet 
“Livets Skole”.

Jeg blev helt rundt på gulvet! Begyndte straks at ringe til 
forskellige steder for at finde ud af, hvordan man skulle gøre 
for at etablere en skole. Det fandt jeg ud af og gik i gang.

1. august 2001 åbnede Livets Skole i Vanløse. Af forskel-
lige grunde måtte jeg forlade den i april 2009. Andre måtte 
ligeledes sige op. Jeg kan derfor ikke vide, hvordan den i 
dag drives, og om den stadig er en holistisk skole i praksis.

Der må være en baggrund for at få sådan en vision. I dette 
tilfælde var det 30 år som lærer i folkeskolen og en glødende 
interesse for det alternative. I begyndelsen af halvfjerdser-
ne havde jeg lært meditation. I over 20 år havde jeg be-
skæftiget mig med en vifte af forskellige alternative måder 
at anskue verden på. Jeg havde en uddannelse som biopat 
og havde arbejdet med Touch for Health og Bodymind som 
nogle konkrete redskaber til at opnå et balanceret liv.

Visionen var at skabe en holistisk skole for børn.



18

Holistisk livsforståelse

Holisme betyder helhedsforståelse.

Holisme er en livsopfattelse, der omhandler alle dele af den 
menneskelige natur. Ifølge en holistisk tankegang indgår 
enhver del som bestanddel i en større helhed, der igen ind-
går i større helheder. Enhver del er gennem helheden for-
bundet med de andre dele. Alt er gensidigt forbundet. Dette 
har sit udspring i, at der er bevidsthed og ånd bag alt – både 
i mennesket og i naturen. Der er en indre sammenhæng i 
alt. Holisme er altså ikke blot en helhedsforståelse, men 
tillige en enhedsforståelse, hvor ånd og stof forstås som to 
sider af samme sag. Det er to forskellige former for energi. 
Her er tale om kvantemekanik. Man kan også sige, at ho-
lisme er et energetisk livssyn, dvs. alt eksisterende anses 
for at være energifænomener, og energi er identisk med liv. 
Det betyder, at dette livssyn har en fundamental accept 
af forskellighed og af den enkelte del i helheden. Menne-
sket ses som et spirituelt, sjæleligt og fysisk væsen, hvorfor 
det holistiske menneskesyn anerkender de mange veje til 
samme mål og respekterer således (menneske)livets mang-
foldighed. Holisme kan således ikke være sekterisk eller 
fanatisk.

Sundhed er ikke kun fravær af sygdom. Sundhed kræver, at 
vi er i kontakt med vores egen bevidsthed, og at vi bringer 
den i balance og udvider den til kroppen.

Den fysiske krop er porten til energikroppen. “En sund 
sjæl i et sundt legeme”, siger et gammelt mundheld. Holdes 
kroppen ren og levende, næres sjælen.

Den indre stilhed er nøglen til energikroppen eller bevidst-
heden.

Ved at give kroppen og sindet ro kan indre stilhed findes.




