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Spiralen og langsomheden
Præcist hvornår Den Kvindelige Ånd gik under jorden er vist svært at sige. Sikkert er det imid-
lertid, at der fra understrømmen høres en hvisken – en hvisken gennem æggene. Fra cyklus til 
cyklus kommer den tættere på. Båret af rytmen og langsomheden vender Understrømmen lang-
somt tilbage til jordens overflade. I mange år har Den Kvindelige Ånd hvisket til mig gennem 
strømmen af æg – hvisket billeder og digte. 
I kalenderen kan du læse om, hvordan menstruation og cyklus kan danne rammen om en rejse 
tilbage til dengang, da det kvindelige var en del af det hellige. Der er langt fra vore dages ud-
skamning af kvindeblodet. - Men gennem den kvindelige cyklus kan kvinder i dag finde vejen 
tilbage til den hellige side af det kvindelige.

CRaF
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Walking on 
my Eggs

Velkommen til et år med 
fokus på menstruationen og 
den kvindelige rytme. 
Kalenderen her bygger på mine 
erfaringer gennem næsten 30 år, 
hvor jeg har arbejdet med men-
struation, ægløsning og PMS. 

Hver gang blodet springer, er der 
en særlig sensitivitet til stede. 
Her åbnes en dør til den fine 
spirituelle vibration, som kommer 
fra sjæl og ånd. De fleste billeder 
i denne kalender er “undfanget” i 
denne særlige stemning. 

Walk on Eggs er et udtryk, der 
fortæller om at gå fra æg til æg. 
Man forsøger at gøre plads til sin 
sensitivitet og tuner ind, når det 
er tid. Dagene med kvindeblodet 
åbner for ressourcer, som vores 
kultur har lukket ude. Når man 
går på sine æg, søger man en 

gemt 
og glemt 
kvinde i sit indre. 
En kvinde, som er 
gået under jor- den - forvist 
af den kristne kultur helt tilbage 
fra skabelsesberetningen. Men 
hun forvises også, når vi stress-
er af sted - og hun er forvist af 
mange hundrede års tabuise-
ring. Skam og skyldfølelse i 
forhold til blodet gives videre 
fra generation til generation. En 
meget smuk ressource i det kvin-
delige er blevet dæmoniseret. 

Dæmoniske kræfter adskiller 
krop og ånd - og adskiller det 
kvindelige fra det hellige. Kvinde-

blodet viser vej til ånden i 
materien.

Treenighed
Billedet af de tre hjerter er en 
vision, der kom ud af en præ-
menstruel proces. Jeg kæmpede 
med en vrede både fra andre og 
i mig selv. Det var en kamp mel-
lem stærke kræfter, hvor energi-
en til sidst frisattes i den forløs-
ning, som blodets komme gav. 
Det var en “høj” oplevelse - og 
den nåede kun til bevidsthedens 
horisontlinje. 
Det var en vision om, at mod-
sætningsfyldte energier kan vi-
brere sammen i “De 3 Hjerter”.

Du må gerne sende spørgsmål 
og komentarer om Walk on Eggs 
og kalenderen på min email. 

Ma Ti Ons To  Fre  Lør   Søn
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The Virgin

Rejsen tilbage til 
den glemte - måske 
bundfrosne - kvinde i os 
selv, er en rejse, hvor vi 
hele tiden må arbejde på at 
forbinde krop og bevidsthed på 
stadig dybere niveau. Hver gang 
vi åbner et nyt lag - såvel i bevi-
dstheden som i kroppen, dukker 
regnbuen op. - Her er det en reg-
nbue af noder, der symboliserer,  
at musikken forbinder himmel og 
jord.
Jomfruen - the Virgin - repræsen-
terer en renhed, som intet har 
med sex eller cølibat at gøre. 
Tværtimod - i de gamle reli-
gioner, hvor der var både guder 
og gudinder, var Jomfruen kendt 
som den kvinde, der var et i sig 
selv. Hun er i kraft af sig selv - 
ikke i modsætning til mænd, men 
hun har hjemme i sig selv. Hun 
er  forbundet med det spirituelle 
- og har det barn på armen, som

 er 
frugten  
af mødet med 
Eros.

Den forstyrrede opfattelse af 
Jomfruen som den “rene” kvinde 
er et tydeligt udtryk for, hvordan 
den patriarkalske Gud har spaltet 
det kvindelige i en ren side og 
en uren side. Vi ser spaltningen 
i den kristne tradition i Jomfru 
Maria som billedet på den rene 
kvinde hævet over kødets lyst og 
Maria Magdalene som billedet på 
den urene kvinde, der er i kon-
takt med sin krop og sanselig-
heden.

 I den oprindelige for-
ståelse af Jomfruen er hun 

netop en kvinde, som er for-
bundet med det hellige gennem 
både sin krop og sin bevidsthed.

Hellig tjeneste

Jomfruen tjener Måneguden - og 
tjener det cykliske princip. Hun er 
symbol på liv-død-genfødsel - et 
grundprincip i den cykliske ener-
gi. 
Hvis man går på sine æg, bliver 
dagene med blodet en hellig 
tjeneste. Det handler om at gøre 
plads til den sensitivitet, som helt 
naturligt er til stede. Kvindeblodet 
er skammet ud, men i arbejdet 
med kvindeblodet tager vi den 
glemte, bundfrosne kvinde - 
Jomfruen, der er ét i sig selv i os 
selv, tilbage.
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Spaltning 
mellem 
krop og sjæl

Jungianeren Marion 
Woodman arbejder dybt 
med spaltning mellem krop og 
sjæl - krop og bevidsthed. 

I arbejdet med det kvindelige 
har Woodman et stærkt fokus på 
det spirituelle. Hun ser sjæl som 
kvindelig og ånd som mandlig 
- anima er sjæl, animus er ånd.  
Det, Woodman peger på, er, at 
sjæl og ånd er to niveauer i det 
spirituelle. Anima er ånden i ma-
terien, animus er ånden over ma-
terien, den himmelske ånd.  

Woodman ser Moder Jord som 
det kvindelige og peger på, 
at den disrespekt, der gør sig 
gældende i udvekslingen med 
naturressourcerne, spejler en 
nedvurdering og disrespekt i 
forhold til det kvindelige.   

Van-
hel-
ligelsen af krop-
pen rammer kvinder 
hårdest, fordi kvinders 
processer gennem menstruation, 
cyklus og overgangsalder - gra-
viditet, fødsel og amning er så 
tæt forbundet med kroppen. Så 
rammer nedgørelsen af kroppen 
hårdere.

I forhold til spaltningen i det kvin-
delige, peger Woodman på det 
far-kompleks, som handler om 
idealiseringen af det faderlige. 
Den idealiserede fader-skikkelse 

er forbundet med den 
mandlige Gud - Gud i 

himlen. En sådan faderide-
alisering kan tage en pige og 

en kvinde væk fra hendes krop 
- og kan være en vigtig faktor i 
spaltningen mellem krop og sjæl. 

Et far-kompleks som handler 
om en idealiseret faderskikkelse 
viser sig ofte at hænge sammen 
med dæmoniske tilstande.

Spaltningen i det kvindelige ned-
arves fra generation til genera-
tion tidligt i livet - fra mor til dat-
ter. Er moderen dårligt forankret 
i sin krop, formår hun ikke “at 
lande“ sit barn ind mod sin krop, 
så det senere kan lande i sin 
egen krop.  - Vi har brug for Con-
scious Mothering, hvis krop og 
sjæl skal hele. - Se mere i august
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Slangen

Slangen er et 
klassisk symbol på 
transformation. Sådan 
optræder slangen fx i even-
tyret om Den Lille Prins. Her 
er det slangen, der giver det død-
bringende bid og dermed bringer 
Den Lille Prins “hjem”.

I billedet rejser slangen sig op 
gennem regnbuen. Det er som 
Lotusblomsten, der har sine rød-
der i mudderet. Fra mudderet 
rejser stilken sig op gennem van-
det, der symboliserer det ubevi-
dste og blomsten lægger sig på 
vand-overfladen. Skillelinjen mel-
lem sort og hvid i Slangen er ble-
vet til stilken i denne lotusblomst, 
der rejser sig flot op gennem 
hele regnbuen. - og skyder sin 
blomst op i bevidsthedens tinder. 

Målet er, at sort og hvid skal 
flette sammen, sådan at den 

mørke pol 
får den samme 
trans- forme-
rende kraft, som slangen 
har det i Den Lille Prins. 

Sort og Hvid er fortsat modsæt-
ninger - som symbol på, at liv 
og død er modsætninger, men 
Yin-Yang tegnet inderst i spi-
ralen lover, at der findes en en-
hed - en vej, hvor modsætninger 
transformeres - hvor den tilintet-
gørende død bliver kimen i det 
nye liv. 

Slangen blev fornedret i Ska-

belsesberetningen. Det 
var den, der drev menne-

skene ud af Paradis. Den 
blev symbol på det onde - det 

dæmoniske - modsætningen til 
alt godt. 

I dette billede symboliserer slan-
gen forbindelsen mellem himmel 
og jord - og er symbol på den 
kraft, der kan transformere mod-
sætninger og bringe nyt liv. 

Slangens fornedrelse spejler 
vanhelligelsen af det kvindelige i 
vores kultur. Dæmoniske kræfter 
spalter krop og sjæl, så krop-
pen bliver livløs og sjælen lever 
vægtløs uden for kroppen. Først 
når det kvindelige knyttes til det 
hellige, sættes slangens kraft fri.
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Hjerte-
hjælperen

Rejsen med “De 3 
Hjerter” - Synergiens 3 
niveauer - fortsætter. 

Kampen for at få modsætnings-
fyldte energier til at vibrere sam-
men, er kampen for at få den 
spirituelle dimension og kroppen 
til at spille synergiens melodi.

De 3 Hjerter  fortæller om en 
forbindelse mellem krop og ånd. 

Der er 3 par: solar plexus - hals-
chakra; hara - pande chakra; 
rod - krone chakra. - De 3 par 
forbinder på 3 niveauer den øvre 
og den nedre energi. 

Det er en skrøbelig tilstand at 
åbne til de spirituelle energier, 
fordi vi har lukket os så hårdt af.

Når blodet springer er sensitiv-
iteten helt i top.- Det er en kunst 

at 
være 
i denne sår-
bare til- stand 
- men også meget 
dejligt, når først man får det 
lært.

Problemet er, at vores kroppe er 
lukkede.... men kvindeblodet åb-
ner bunden, hvis vi tør. Hvis man 
tør være helt sprød, kan man 
opleve glimt af enhed mellem 
bevidsthed (øjet), hjerte (følelse) 
og krop (rodfæstelse). 

Synergi... er et møde mellem 
krop og ånd - et møde, med 
hellige bånd - et møde mellem 

mørke og lys - et møde 
fyldt med gys...

Og det er det af den simple 
grund, at krop og ånd har været 
adskilt gennem evigheder. Dæ-
moniske kræfter vogter den hel-
lige enhed.

Billedet er et spædt møde med 
Livets Træ - dét træ, der forbind-
er himmel og jord. 

Når himmel og jord begynder at 
mødes, dukker tallet 10 op. 
Det 10. bogstav i det hebræiske 
alfabet er Yod - Yod betyder 
Livets Træ. 

Billedet var både en bøn og et 
håb. En længsel efter, at der 
skulle være “et møde”, hvor intet 
kunne forføre væk fra kroppen. 
Et møde, hvor hjertet ku’ åbne.
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Embodying 
Spirituality

Arbejdet med Walk on Eggs er 
et arbejde i den tabuiserede del 
af det kvinde-lige. Det kan undre, 
at menstruationen kan være så 
tabu-belagt, det er jo  den, som 
giver os muligheden for at føde 
børn. 

I menstruation, ægløsning, 
PMS og menopause er bundet 
en umådelig energi, som giver 
mange tusind kvinder problemer. 

Hvis man kan forblive åben i den  
sensitive energi omkring men-
struation og ægløsning, kan man 
få glimtvis kontakt med tilstande, 
der kalder en højtidelig stemning 
frem. Man oplever måske, at der 
er noget helligt, føler ærefrygt. 
- i næste nu oplever man så sin 
egen angst for at være blas-
femisk. 

En 
pludselig 
religiøs eller spi-
rituel oplevelse knyttet 
til kvindeblod, ægløsning 
eller menopause kan vække en 
angst for at spotte det hellige. 

Når kulturen skammer blodet ud, 
kan sådanne oplevelser give en 
stærk følelse af at befinde sig i 
et grænseland. - Her kan gamle 
tabuer brydes. Døre åbnes.

En af de oplevelser, der satte 
mig på sporet af Walk on Eggs, 
var en oplevelse af menstruatio-
nen som en hellig tjeneste.

Hellig tjeneste

På én gang sart
- og usårlig
beskyttet af bevidstheden
om min tilstands hellighed

Jeg har menstruation
- og jeg bløder den fineste
smukkeste røde farve

Farven tager mig med
viser mig vej
til min
- og alle kvinders
urbestemte skønhed

Åh – hvor er det godt
at menstruere

 
Oplevelsen gav anledn-

ing til følgende digt:

Ma  Ti Ons To  Fre  Lør  Søn
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Krystalsøjlen

Der findes en lille his-
torie af H.C.Andersen 
om at finde Den Sidste Per-
le. 

Et lille barn fødes.  12 gode feer 
kommer på besøg. Alle giver de 
barnet en perle, som vil bringe 
barnet lykke og rigdom. Da siger 
Barnets Gode Engel at Den 
Sidste Perle mangler. - Den må 
til, for ellers kan kransen ikke  
bindes sammen. 

Perlen findes hos fattig som rig. 
Med hjælp fra Barnets Engel går 
man og finder denne perle. 

I et hus, hvor moderen netop er 
død, sidder en kvinde i det bag-
este hjørne. - Hun sørger ikke 
blot, hun er Sorgen og Sorgen er 
nu Moder i den Dødes Sted. - Og 
så slutter eventyret sådan:

Krystallen i hjertet

I en kultur, hvor det kvindelige 
nedvurderes, er det, som om det 
moderlige forstener. - Sjælens 
Moder er død. I hendes sted 
hersker Sorgen i sjælens hus. 
Sjælens hus er kroppen. 

Vi har flere gange nævnt Con-
scious Mothering. Bevidst Mo-
derlighed er at give sjælens 
tårer plads. Thi da vil krystallen 
i hjertet binde himmel og jord 
sammen.

At bløde sorgen ud i skødet
At bløde ånden ind i kødet
At bløde op og hjertet tø
At slippe angsten for at dø.

Der 
trillede 
en bræn- dende 
Taare ned på hendes 
Skjød, den blev en Perle; 
den funklede med alle Regn-
buens Farver, og Engelen greb 
den, og Perlen lyste, som en 
Stjerne med syvfarvet Glands. 

   “Sorgens Perle, den sidste, 
som ikke kan savnes! ved den 
forhøies de andres Glands og 
Magt. Seer Du Skjæret her af 
Regnbuen, den, der forbinder 
Jorden med Himlen.
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Conscious 
Mothering

Den Hvide og Den 
Røde Kvinde er Jomfruens 
- The Virgin’s - møde med 
ånden. 

Vi har Den Sorte Madonna - det 
er hende, der bærer den van-
helligede side af det kvindelige. 
Dvs underkroppen og menstrua-
tionen, som oprindelig forbandt 
kvinden med det guddomme-
lige gennem Måneguden. Det er 
også sexualitet, aggression - ja 
selve det at forbinde sjælelige 
kvaliteter med drift og krop.

Så er der Den Hvide Madonna 
- hende, der er så ren, at hun 
nærmest er vægtløs. Den idea-
liserede moderskikkelse - den 
lyse side af det kvindelige. 

Endelig repræsenterer Den Røde 
Madonna transformationen af 

mod-
sæt- nin-
gerne mellem 
Den Sorte Madonna 
og Den Hvide  Ma-
donna.

Denne transformation af mod-
sætningerne mellem den lyse og 
den mørke pol betyder, at krop-
pen forløses fra skyld- og skam-
følelse og knyttes sammen med 
det hellige. 

Når kulturen afstøder en side af 
det kvindelige - sådan som det er 
sket med vanhelligelsen af men-
struationen - kræver det et stort 
arbejde af  hver enkelt kvinde. 

Skam, skyldfølelse og yd-
mygelse gives videre fra gen-

eration til generation - både tidligt 
i livet og i puberteten. Sådanne 
følelser låser kroppen af - og af-
skærer kontakten med det spir-
ituelle.  

At integrere  det kvindelige med 
det hellige kræver stor omsorg 
for det spæde, det barnlige  - og 
omsorg for kroppen, som bærer 
det mørke, som er fortrængt. 
Mørket er ikke kvindeligt, men 
det kvindelige ligger i mørke - 
dvs i det ubevidste.

At omsorge for integrationen af 
det spirituelle i kroppen er med et 
begreb hentet fra Marion Wood-
man  Conscious Mothering - 
Bevidst Moderlighed - omsorg for 
både krop, sjæl og ånd.

Ma Ti Ons To  Fre  Lør   Søn
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Fragmenterne Samles

Når man arbejder med at hele 
det kvindelige, arbejder man 
med at hele krop og sjæl.

Når sjælen er spaltet fra krop-
pen, er det, som om kroppen er 
efterladt livløs. 
I perlemosaikken kan stumperne 
samles. De enkelte fragmenter 
finder sammen i den samme 
helhed. I første omgang som 
en mosaik, der samler krop og 
sjæl - i næste omgang som en 
mulighed for at åbne for ånden. 
Ånden lægger sig som det indigo 

Fragmenterne Samles    
Perlemosaik 100 x 100 cm

farvede bagtæppe. 

I sjælens møde med ånden - 
som jo ikke er et møde, der sker 
lige på en gang - dukker ruder-
strukturen op. Den viser sig, når 
det er tid - og det bliver tydeligt, 
at den danner rammen om et 
dybere møde i det indre - mødet  
mellem krop og ånd. 
I mødet mellem krop og ånd er 
dæmoniske kræfter på spil. Vor 
kultur har placeret ånden i himlen 

- adskilt ånden fra mennesket og 
materien. 

Ånden findes i virkeligheden på 
to niveauer - ånden i materien 
og ånden over materien. - Ånden 
i materien er det samme som 
sjæl i krop. Når forestillingen 
om ånden adskilles fra krop-
pen, spaltes det kvindelige - og 
så bliver det svært at forankre 
sjælen i kroppen. 

Går man på sine æg, kan man 
måned for måned invitere sjælen 
til at flytte hjem - hjem til kroppen
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CRaF
- Cycles,
Rhythm and
Femininity

Arbejdet med Walk 
on Eggs er et arbejde 
ind i den kvindelige rytme.  

Et fint net af rytmer har vist sig 
for mig. Den enkelte cyklus er 
grundstammen.

I denne rytme kan man hente 
inspiration. For mig er inspiratio-
nen kommet i form af billeder. I 
billederne viser sig et sprog.  
Sproget kaldes CRaF - Cycles, 
Rhythm and Femininity. - Det 
blev jeg klar over gennem en 
drøm, jeg havde, mens jeg var 
igang med at male dette billede. 

Et eksempel på dette sprog har 
vi i billedernes geometri - dvs 
den form, der rammer billed-
erne ind.  I denne kalender er 
alle billeder malet i ruderstruktur. 
Det siger noget om, at det fælles 
tema er forbindelsen og mødet 

mel-
lem krop 
og ånd.
 
Vi taler nor- malt om 
ånden som Gud. I vores æra 
er Gud en Fader Gud i Himlen. 
Det betyder, at vores Gud er en 
åndelig kraft, vi knytter til bevid-
stheden. Vores Gud lever mere i 
bevidstheden end i kroppen. - “At 
gå på sine æg” er at flyde ind i 
strømmen af æg - og systema-
tisk arbejde med sensitiviteten i 
kvindeblodet. På den måde får 
man langsomt mere og mere 
kontakt med en spiritualitet, som 
knytter sig til kroppen - ånden 
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i materien - sjæl i 
krop.  

Når man lærer principperne i 
den kvindelige rytme at kende, 

kan cyklus og rytme danne en fin 
ramme om en kvindelig vej i det 
spirituelle.

I den kvindelige rytme har vi: 
- en cyklus         
- 9-måneders sekvenser 
(som fra undfangelse til fødsel)
Fra cyklus og 9-måneders 
sekvens strømmer et net af ryt-
mer Flere 9-måneders sekvenser 
spiller sammen og danner ram-
men om udviklingsprocesser, der 
forbinder krop og ånd. - Rytmen 
danner symbolet som ses øverst.

Læs  mere om rytmen i min bog 
Den kvindelige Understrøm - om 
kvindelighed,dæmoni og spiritua-
litet. Bogen udkommer 2015.

CRaF
Symbolet  
for CRaF
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Fra Demon to Daimon
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Fra Demon 
to Daimon

Hvis kroppen opfattes 
som ikke-hellig, dæmonise-
res den kraft, som knytter sig til 
menstruation og  sexualitet. Dvs 
den adskilles fra det spirituelle.

Cyklus og sanselighed giver en 
kvinde en umiddelbar adgang 
til sjælelige kvaliteter. Denne 
naturlige indgang til ånden i ma-
terien er hæmmet af vor tids fad-
erbundne Gudsbegreb. Far i him-
len er ånden over materien. 

Når man arbejder dybere med 
det kvindelige, må man åbne den 
rasende kraft, som lukker bun-
den af. Det er en dæmonisk kraft 
- og den findes hos begge køn. 

Vi trænger til at udvikle en hold-
ning, der ærer det kvindelige. 
Ellers kan det kvindelige ikke 

knyttes 
til  det hel-
lige. Det første er at 
adskille  de dæmoniske 
kræfter fra det kvindelige. 

Det dæmoniske er ikke kvindeligt 
- men den kvindelige kraft er dæ-
moniseret - dvs spaltet i krop og 
sjæl. 

Dæmoniske kræfter er primi-
tive kræfter. De aktiveres uden 
om den personlige vilje - og sty-
res af reaktions-mønstre, som 
grundlægges meget tidligt i livet. 
Det er netop det, der gør det så 

svært at ændre forhol-
det til det kvindelige. 

Vi har brug for en ny kultur. En 
kultur, hvor det kvindelige op-
fattes som en side af det hellige. 

Den dæmoniske kraft og den 
spirituelle energi er to poler i 
den samme enhed. Når de dæ-
moniske kræfter slipper, kan Den 
Kvindelige Visdom, Sophia - leve 
både i Himlen og på Jorden.  

Hvis de dæmoniske kræfter skal 
slippe, må vi turde adskille os fra 
den patriarkalske Gud i Himlen. 
For det er den patriarkalske Gud, 
der spalter krop og sjæl.  

Når sjælen tager bo i kroppen, 
slipper den dæmoniske kraft og  
Demon forvandles til Daimon - 
ånden i mateien.  
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Kvinden i 
Sarkofagen

Kvinden i Sarkofgen er 
den kvinde, som engang 
var forbundet med det hel-
lige. Man så, at kvindens cyklus 
fulgte månens cyklus. Man 
anså kvinden for at stå i forbind-
else med den hellige Månegud. 
Måneguden var guddom for den 
cykliske energi.

Det var dengang, der var både 
Guder og Gudinder. Senere fik 
vi et mandligt gudsbegreb. Det 
betød, at kroppen blev adskilt fra 
det hellige og ligeså den cykliske 
energi.  I denne proces blev den 
hellige kvinde i hver enkelt af os 
forvist til underbevidstheden. - 
Her har hun levet i flere tusind år. 
I vores tid er hun ved at vågne - 
men vi må søge i de bundfrosne, 
livløse zoner, hvis vi skal finde 
hende frem. Det er, som om den 
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hellige side af 
det kvin- delige 
blev lagt     i en sarkofag 
- dér må vi finde hende 
igen. 

I de gamle tider tog man månens 
tiltagende og aftagende energi 
meget alvorligt. Man mente fx at 
fuldmåne var et godt tidspunkt at 
høste. Det var en særlig opgave 
at holde øje med månens cyklus 
- og så kalde folk til samling om 
høsten, når det var tid derfor.  

På samme måde mente man, at 
ved den mørke måne, da kunne 

man risikere, at mørke 
kræfter slap løs. Her 

måtte man vise særlig agt-
pågivenhed over for de dæ-

moniske kræfter.

Walk on Eggs

Når man går på sine æg, kom-
mer man i kontakt med kvali-
teterne i den cykliske energi. 

I billedet er det udtrykt i vinbjerg-
sneglen med det spiralformede 
hus på ryggen. 

Sneglen repræsenterer langsom-
heden. Den er hermafrodit - dvs 
tvekønnet. 
Kvinden i Sarkofagen bærer en 
blå ring. Hun er forlovet med sin  
åndelige Animus. På den måde 
er det kvindelige og det mandlige 
hele tiden i spil med hverandre. 

Silk
e, 

20
0 x

 20
0 c

m

Kvinden i Sarkofagen
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