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"Det 

Det er vores grundvilkår som mennesker at være

alene. Det er ikke vores grundvilkår at være

ensomme. For der er ikke noget ensomt ved 

at være alene. 

Ensomhed skyldes en følelse af at være adskilt fra

andre mennesker og fra verden. Vi mangler følelsen af

at høre til i verden, af at være hjemme i eksistensen. Vi man-

gler ganske enkelt følelsen af sammenhæng. Det skyldes at vi

ikke har den sammenhæng med os selv og verden, som vi i bund

og grund behøver. Vi er ikke “kohærente”, med et fint ord. 

Når vi træffer negative beslutninger om livet – og det gør vi ofte når

livet gør ondt, for at komme på afstand af smerten – fjerner vi

os fra livet. Vi bliver mere og mere fanget i vores hoved. Vi

lever mindre og mindre i hjertet, i sjælen. 

Vi er dybest set altid alene, men
derfor behøver vi ikke føle os
ensomme og forladte

Des mindre vi er til stede i livet, des længere er vi væk fra

os selv og andre. Aldrig bliver et ensomt menneske mere

ensomt end netop sammen med andre! Følelsen af at være

udenfor, at være uvelkommen, at være uvedkommende, kan

være skærende smertefuld. Smerten kommer fra vores magtesløshed

i situationen som vi ikke bliver en del af, og mere skjult fra vores

erindringer om smertefulde tab tidligere i livet. Vi er forpinte

mennesker, fanget i vores eget sind.

Heldigvis er der en enkel vej ud af problemet. Det er at

komme til sig selv igen. For i samme øjeblik vi er tilbage i

livet, hører vi igen sammen med andre mennesker og med

den verden vi lever i. 

Vi vil altid være alene, for vores “alenehed” er forudsætningen

for vores selvstændige eksistens. Men dybt i livet er der

altid sammenhæng. Alting hænger dybest set sammen – det

indre og det ydre.

Kærlighed er et stort ord. Det betyder grundlæggende glæde ved

nærhed og sammenhæng. Livet er kærlighed. Det eksisterer kun i

kraft af indre sammenhæng. 

KOM UD AF ENSOMHED

VED AT BLIVE SMUK OG

DEJLIG, VÆRDIFULD FOR 

DIG SELV OG ANDRE
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Så

Så i bund og grund består vi af kærlighed. Vi mangler bare

at mærke det. 

Vores forskningsprojekt om ensomhed bygger på den antagelse,

at ensomhed er en følelse, der forsvinder, så snart den grund-

læggende eksistentielle smerte konfronteres. Først når vi tømmer

vores indre skraldespand kan vores livsglæde og

livsudfoldelse få plads. 

Støtte til dit personlige udviklingsprojekt

Så vi tilbyder dig støtte til et personligt udviklingsprojekt,

hvor du kan omgøre dit livs uhensigtsmæssige beslutninger og

lære dig selv at kende igen. Projektet er for så vidt ganske enkelt:

mærk, erkend, giv slip.
Mærk dit liv, din smerte og din glæde. Sæt ord på, forstå og erkend.

Og giv slip på alle de beslutninger om livet, dig selv og verden, du

traf, da følelserne blev for meget. 

Så vil du opdage at du er der stadigvæk, intakt og hel, levende og

dejlig som nogen sinde – både for dig selv og for andre. 

Det typiske udviklingsforløb støttes godt af en vekselvirkning

mellem kropsterapi, følelsesarbejde og livsfilosofisk inspira-

tion. Målet er at du lever efter en glad og positiv
livsfilosofi. Med en konstruktiv livspraksis,

hvor du trækker direkte og frit på dit livs store ressourcer,

vil du kunne fungere naturligt og hen-
sigtsmæssigt, både fysisk, psykisk og socialt. 

De problemer, du nu har, hvor du savner gode, nære ven-

ner, eller måske kærlighed og sex, er altså midlertidige.

Du kan vokse fra dem ved at blive hel. Hvad enten du er

15 eller 50! 

Læs også brochurerne om “Livskvalitetspakken”,

“Behandlings- og udviklingsplanen” m.fl. 

Velkommen

Velkommen til Forskningsklinik for Holistisk Medicin.

Vi håber du får en god tid hos os og vil gøre alt vi

kan for at hjælpe dig videre.
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Bliv smuk, god og sand. Pia P. har malet “Verdensmoderen” efter inspiration fra

Gustav Klimt til Forskningsklinik for Holistisk Medicin. “Verdensmoderen”

udtrykker en indre tilstand af skønhed, godhed og sandhed. Klinikken skal netop

hjælpe folk til at blive mere smukke, gode og sande.
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