
Personlig ledelse - 
Kursus i Vitaleurytmi 

 
Eurytmiworkshop på engelsk med  

 Christiane Hagemann og Michael Werner (Hamburg) 
 

8. oktober 2016, kl. 9.30 – 17.00 
på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Johannevej 20,  

2920 Charlottenlund 
 

 
Vore tanker, følelser og handlinger bliver ofte påvirket af indre 
stemmer og drivkræfter som påbyder os: ”vær stærk”, ”vær perfekt”, 
”gør alle tilpas”, ”skynd dig”, ”anstreng dig”. 
Det er kræfter, som lever ubevidst i os, og som vi i løbet af vort liv har 
tilegnet os som et mønster på grund af opdragelse og socialisering, og 
som er blevet en bestanddel af vor personlighed. Oftest er de os 
overhovedet ikke bevidste, skønt de har stor andel i vore handlinger.  
Når disse indre stemmer tager styringen, kan der opstå tilstande af 
stress. Vor mentale/indre fleksibilitet mindskes og må opbygges i os på 
ny. 
 
I løbet af dagen vil vi arbejde med aspekterne: ”vær perfekt” og ”vær 
stærk” og ved hjælp af Vitaleurytmiøvelser sætte dem overfor de 
tilsvarende ”tilladelser” (f.eks tillad dig at være uperfekt og fejlbarlig).  
 
Metodisk arbejder vi på følgende måde: 

 beskrivelse af temaet 

 bevægelsesøvelser for at erfare, erkende og begynde at 
transformere temaet hos os selv 

 samtale om erfaringerne fra øvelserne, hvor temaet fordybes.  

Herved kommer man i kontakt med sig selv og lærer at drage nytte af 
egne styrker og svagheder. Øvelserne er anlagt så de senere nemt kan 
integreres i hverdagen. 
 

                                 
 
Christiane Hagemann er Uddannet eurytmist og  helseeurytmist. Hun 
er efteruddannet hos Annemarie Ehrlich og har stor erfaring med 
undervisning(børnehave, skole, voksenuddannelse, seniorer) og som 
terapeut (helseeurytmi med egen praksis). Desuden har hun erfaring 
som kunstner og tidligere underviser på eurytmiskolen 4D i Hamburg. 
 
Michael Werner er uddannet eurytmist og konsulent. Har erfaring som 
pædagog (skole og voksen- uddannelse) og med rådgivningsprojekter. 
Har ligeledes undervist på eurytmiskolen 4D i Hamburg. 
 
Sammen har de etableret en videreuddannelse i Vitaleurytmi på 
Alanus-Hochschule. Se også www.vital-eurythmie.de 
 

 
Kurset foregår på engelsk (der oversættes efter behov). 
Pris: 800 kr. incl. let frokost (suppe) 
Betaling helst forud på kontonr.8401 1101742 (eller kontant på kurset). 
Tilmelding: Senest 1. oktober til Elisabeth Halkier-Nielsen  
Email: elihn55@gmail.com eller steinerseminar@mail.tele.dk  
Telefon: 3963 2137/4015 6940 
 
Deltagelse kan ske med og uden kendskab til eurytmi. 

http://www.vital-eurythmie.de/
mailto:elihn55@gmail.com

