
Kære Forælder

I visdomsbog 6 ”Ræven bor i sin hule i jorden - Den hjælper dig med at 
være hurtig og snu” møder barnet ræven. 

Ræven er et kraftdyr, der er nyttig at have for alle mennesker. Den er 
opmærksom på omgivelserne, og den ved, at der altid er flere udveje - selv i 
en presset situation. Derfor er ræven god til at holde hovedet koldt og 
fokusere på det, der rent faktisk er på spil. At blive ven med ræven bevirker, 
at barnet åbner sit energifelt op for at modtage rævens kvaliteter.   

I meditationen hvisker ræven barnet i øret. Denne visualisering vil styrke 
barnet i at være åben for, lytte til og tro på, at det er noget godt, der kommer 
til det. Med andre ord styrkes barnet i at have en grundlæggende tillid til 
livet. 
Ræven er smidig, lydhør og hurtig, ikke kun på en balancebom, men i alle 
livets forhold. Det kan være en følelsesmæssig smidighed, en hurtig 
tankefunktion og i det hele taget det at være lydhør overfor sin egen indre 
stemme. At kunne gå på en balancebom handler om at lære centrering, 
balance, målsætning samt det at lykkes. I meditationen lærer barnet også at 
gå hurtigt over bommen. Rævens energi vil altid virke afbalancerende, 
hvilket bevirker, at barnet kun bliver hurtig på de områder, der vil være 
gavnlige og brugbare. 

I bogen springer barnet og ræven i vandet. De lader sig flyde lidt med 
strømmen og vælger så at gå op på bredden igen og smide sig på en dejlig 
eng. Det, at kunne bevæge sig med strømmen, gør på mange måder livet 
lettere, men det er også vigtigt at kunne stå af og vælge sin egen retning, 
hvis det føles mere rigtigt for én.   



Ræven bor i sin hule i jorden - Den hjælper 

dig med at være hurtig og snu 

Trin 1

Du sidder eller ligger med lukkede øjne 

Du fornemmer, at din krop er helt afslappet 

 

Forestil dig, at du sidder på ryggen af en ræv 

Den løber af sted med dig, mens du holder godt fast 

i dens bløde pels 

 

 

 

 

 



Rævens bløde pels blafrer i vinden, og det føles dejligt 

blødt mod dine hænder 

Ligeså hurtigt som den kan løbe, ligeså hurtigt kan den 

stoppe, kigge sig for, ændre retning eller løbe 

en anden vej 

 

Ræven er din ven 

Den kan tage dig lige derhen, hvor du ønsker   

Dens ryg kan bære dig så let som ingenting

 

I rider af sted hen over en dejlig grøn eng 

Pludselig kommer I til rævens hule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I stopper, og du stiger af 




