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 skræddersyede forløb

Hvad vil det egentlig sige at lytte til sin krop?  
Opnå dyb fortrolighed med egne mønstre i krop og sind, på 
solidt fagligt fundament, i et levende fælleskab. 
 

Kom i dybden med krop og sjæl  
Flere og flere professionelle bukker under med stress, flere og flere teenagere og 

studerende har problemer med lavt selværd, ældre bliver stillesiddende pga ska-

vanker etc. Et skræddersyet forløb med undervisning og praksis i yoga, groove og 

meditation, giver deltagerne: 

 

• dyb og omsorgsfuld kontakt til sine egne sanser og krop

• nyeste viden om krop og sind gjort levende og relevant 

• værktøjerne til at komme i bedre balance i krop og sind

• rum for personlige indsigter som noteres undervejs 

• et personligt kursuskompendie til egen fordybelse og repetition 

Forløbene designes individuelt til de pågældende grupper. Tid og muligheden for 

at bringe erfaringen ind i hverdagen, før nyt fyldes på, er essentiel. Derfor kan et 

forløb for eksempel se således ud: Fire hel- eller halvdagsmoduler fordelt på fire uger 

eller længere med mulighed for sparring undervejs.

tit beder vi os selv om at præstere på en måde, som 
vi aldrig ville byde andre. lad os komme lidt bag om, 
hvorfor vi gør det? Kroppen har hele tiden talt til os. 
det har bare ikke været vores barnelærdom at lytte. 
det kan vi lære.



Lyt  
Undervisning 

viden, fakta 

Praktiser  
træning 

yoga, groove 
meditation

Notér  
Reflektion 

det tager jeg 
med mig

følgeskab

Hver kursusgang følger denne form:  
 

 

om undervisningen
Mette Kold, cand. psych., ph.d. varetager at sætte den fag-

lige ramme om forløbet. Hun har haft klienter, afholdt kurser, 

forsket, skrevet, uddannet sundhedsprofessionelle i over 15 år, 

og har praktiseret yoga og meditation i over 30 år. 

Pernille H. Krogh, certificeret GROOVE™ og KidsGROOVE™ facilitator, varetager 

dansen og reflektionen. Pernille er aktiv danser, yoga og mindfulness udøver. Hun 

har som designer haft selvstændig virksomhed med fokus på at skabe de bedst 

mulige rammer og redskaber for læring.  

Kursisternes erfaring
Det er helt underordnet, om man er nybegynder eller erfaren ud i yoga, groove eller 

meditation. Uanset baggrund vil man på kurset lære sig selv bedre at kende, krops-

ligt og psykologisk. Vejrtrækningsteknikkerne, yogaøvelserne, dansen, meditationen 

vil blive en lille krop og sind ’Falck-kasse’, som man kan gribe til, når mønstre begyn-

der at gentage sig. De fysiske øvelser og dansene skræddersyes, så der tages vare 

på alder, erfaring, skavanker mv.

om følgeskabet
Fagligheden er i særklasse. Erfaringen solid, nuanceret og perspektiveret. Man 

er i de bedste hænder, og vi følger vores deltagere tæt i deres omsorg for krop-

pen og sindets behov. 

Vi har base i hhv. Aalborg og København, men rykker  

gerne ud i det ganske danske land.

Kontakt os for uddybende information

Pernille H. Krogh tlf. 2993 2199, Groovebyp.dk 

Mette Kold tlf. 2281 8132, Mettekold.dk


