
I visdomsbog 4 ”Jorden der gør – At du kan gro” lærer barnet at skabe  
jordforbindelse, samt hvordan det hurtigt kan afbalancere sig selv i 
situationer, hvor det er ude af balance. 

Vi kommer i balance ved at skabe en god jordforbindelse. Barnet vokser 
bedre på alle plan, når rødderne er godt forankret i jorden. Er barnet 
eksempelvis ude af balance i forhold til venskaber, så vil det at skabe 
jordforbindelse øge vækst og frugtbarhed i forhold til at genvinde venskaber 
og etablere nye. Derudover giver en god jordforbindelse mulighed for, at 
barnet kan udvikle sin bevidsthed og horisont på alle plan. Jo bedre 
jordforbindelse vi har skabt, jo længere kan bevidstheden strække sig. Vi 
kan se os selv som et træ, hvor kronen er alt det, vi kan rumme i vort 
intellekt. Jo mere vand og næring rødderne kan få, jo flere blade kan der gro 
frem på kronen, og jo mere styrkes intellektet. 

I trin 1 lærer barnet energien jordforbindelse at kende. Barnet bliver fortroligt 
med den tyngde, der skabes i hele energisystemet, når jordforbindelsen 
etableres. Hvis barnet aldrig bevidst har lavet dette arbejde, kan det være 
en ny måde at forholde sig til sin egen krop på. For andre er og har 
jordforbindelse altid været helt naturligt. 

Trin 2 hjælper barnet til at stimulere den energistrøm, der befinder sig langs 
rygsøjlen hos ethvert menneske. Her befinder sig også, ved hjælp af 
nervesystemet, et helt centralt område for koordination, motorik og al anden 
fysisk styring af kroppen. Den snoede formation, der i øvelsen lægges op 
omkring rygsøjlen, skaber balance i hele dette nerve- og energisystem. Det 
giver ro i kroppen og sikkerhed i konkret motorisk arbejde eller udøvelse,  
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 hvilket rødderne i hænderne symboliserer.  

I trin 3 vender rødderne i toppen af hovedet og forankres igen i jorden.
Samtidig trækkes solen ned i hjertet, og disse to kvaliteter er essentielt for at 
skabe balance på alle plan. I forskellige kulturer har dualiteterne mange 
navne. Moder Jord – Far i himlen, feminin negativ pol – maskulin positiv pol, 
Yin – Yang, stof – ånd og meget mere. Uanset hvad vi vælger at kalde dem, 
er fænomenet grundlæggende i jordisk struktur. Fænomenet magnetisme 
skaber sammenhæng imellem dit indre liv og dit ydre liv, din feminine del og 
din maskuline del, dit modtagende jeg og dit givende jeg og så videre. 
Derfor er jordforbindelse essentiel i arbejdet med dig selv.



Jorden der gør - At du kan gro 

Trin 1

Du sidder eller ligger med øjnene lukkede 

 

 

 

Du begynder at slappe af i kroppen 

Du slapper mere og mere af 

Nu føler du dig helt afslappet 

 

 

 

 

 

 

 

Du er ude i naturen 

Du forestiller dig, at du er på dit helt eget dejlige sted 

ude i naturen 

 




