
KROPPENS 3-DELING 
BEVIDSTHEDS-delen er det ”åndelige” og menneskelige: at kunne 
tænke, stille spørgsmål, ræsonnere og kontrollere fx via tænkning. 
Men også muligheden for højere forståelse, visdom og klarhed.

FØLELSES-delen er det ”sjælelige” - alt fra vores sanseapparat, 
kropslige fornemmelser til dybe, eksistentielle følelser som 
kærlighed, sorg, angst, vrede, seksualitet, gruppetilhørsforhold 
og længsel - samt finere følelser som æstetik og smag. Drømme, 
stemninger og billeder er følelsernes oversættelse til bevidstheden.

VILJES-delen er vores vækst-, nærings- og formgivningskraft til 
kroppen: at ville livet, at ”træde igennem”, tage form, tilpasse sig 
og instinktivt efterligne omgivelserne. Gennemstrømning, varme 
og kulde, lys og farver og ”tomhed”/”tæthed” er energiernes 
oversættelsessprog til bevidstheden.

En fjerde del er under udformning: det menneskelige JEG. 

HOLISME 
–betyder, at helheden er repræsenteret i hver enkelt del. Menneskets 
3-deling er indeholdt i alle dele af kroppen, hvor samtlige 100 billioner 
enkeltceller rummer hele kroppens bevidsthed.
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Pande og kranietop rummer vores 
hjerne og højere bevidsthed. 
I et bånd rundt om hovedet sidder vores 
sanser: ører, øjne, næse og læber - 
samt nakken, som fx sanser tryghed 
eller bagholdsangreb.
Kæben er vores “viljesdel”, som 
parterer og tygger maden. Vi bider 
tænderne sammen, når vi er viljefaste. 

BEN- det kraftigste udtryk for fri  vilje.
Lår: at tage sine egne skridt, at gå 
derhen, hvor man gerne vil - eller gå væk 
fra det, man ikke vil!
Underben: den rigtige vej og retning?
Fødder: at fornemme underlaget, at 
understøtte hele kroppen. 

ARME - at være medskaber, at kunne 
udtrykke sig og kreere.
Overarme: at magte opgaver og løfter 
byrder.
Underarme: følsomhed og kontrol. Her 
sidder musklerne ud til fingrene.
Hænder: at mærke efter, at 
kommunikere, at finjustere og pleje. 

Hænder og fødder rummer og spejler 
hele kroppens konstitution - både 
prægning og muligheder. Dette ses 
tilsvarende i andre dele af kroppen: 
ører, øjne og tunge samt fx tarme og 
kønsorganer.
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