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Kære kvinder 

Tak for et efterår der har blæst mig 

bagover. På den måde af kærlighed og 

respekt. For den måde i dukker op, jeres

ærlighed, jeres ord. I har givet mig 

endnu mere håb. Og lyst.  

I denne PDF finder I alle praksisser og 

resourcer samlet. I kan gemme den og 

bladre tilbage. Have et overblik.  

Det kan måske give en ide om hvad I har

lyst til at dykke mere ned i, henover 

vores vinter pause.  

Der er meget her. Også selvom der er 

meget mere at vide og gøre. Så er der til 

et livsstudie allerede.  

Træk det ud I kan mærke sjælen kalder 

på og brug gruppen, mig, hinanden til at 

udforske mere.  

Sammen ved vi så meget.  

Kærligst  

Carina



ALLIES: 
DYR
Fundamentet: 
Tænk på dyret, der har vist sig for dig. 
Har dets energi bevæget sig gennem dig 
på en eller anden måde? Musens evne til 
at gå i micro detaljer, Ravnens sladren, 
Rottens snudhed, Hjortes sårbarhed, 
Gedernes evne til at komme op til nye 
højder, Hestens ønske om frihed. Tanken 
er at identificere, hvad der altid har levet 
inde i dig. 
Her er nogle refleksioner og uddybende 
spørgsmål til at begynde at skabe 
forholdet til dit dyr. Lære det at kende.
Tage det ind. 

Hvad er dette væsens stærkeste sans? 

Hvilke kvaliteter sætter du pris på ved dit 

dyr? 

Hvilke kvaliteter finder du ubehagelige, 

hvis nogen? 

Går det på fire ben? Mange ben? Flyver 

det? 

Plejer det sig selv? Hvordan? 

Bevæger den sig i en gruppe eller alene? 

Er den støjende eller stille? 

Er den modigt eller snu? 

Sover det om dagen eller om natten? 

Ser det ud til at have selvtillid? Nervøs? 

Ængstelig? Afslappet? 

Foretrækker det solskin eller skygge? 

Hvilken slags hjem bor det i? 

Hvordan føder den sine unger? 

Er det et pattedyr? 
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Hvordan opholder den sig med sin mage 

Hvad er dens adfærd og hvilke slags lyde 

gør det: Når det er sultent, opdrage sine 

unger, når den der glad, mæt, vel næret? 

Hvilken slags kost spiser den? Altædende? 

Vegetar?   

Vigtigst af alt for din egen indsigt, hvad 

dragede dig til den? 

Hvad finder du mest spændende ved dette 

dyr? 

Hvad overrasker dig?

Hvad vil du gerne vide om? 

Hvilke historier bærer du om dette dyr? 

Hvilke drømme har du haft om dette dyr? 

Og lidt dybere - spørg dyret i meditation, i 

en journey, en stille stund 

Hvad vil du have jeg skal vide? 

Hvordan vil du gerne have os til at arbejde 

sammen? 

På hvilke måder kan du støtte mig på min 

rejse? 

Hvordan kan jeg vise min taknemmelighed 

for det du lærer mig? 

Se om dette åbner op for nye spørgsmål.  

Andet du får lyst til at vide.  

Hvad står særligt tydeligt frem fra det du 

har skrevet. <3  



ALLIES: 
PLANTE

Flere af jer har følt jer udfordret med planten. Hvor skal man starte. Hvad skal læses op. 

Hvordan bruger jeg den osv.   

Som med det dyr der kom til dig, så er det en rejse gennem hele året. Et forhold der 

udvikler sig. Mere og mere vil udfolde sig i forhold til hvad planten kan. Hvad det har af 

besked. Hvad den kan lære dig. Hvordan du kan bruge den i dit arbejde og praksis.  

Start på sammen måde som med jeres dyr.  

Hvor finder man planten i vild form?  

Hvilke forhold kræver den?  

Hvordan spreder den sig?  

Kan den indtages?  

Hvordan smager den? Dufter? Føles?  

Har den blomster?  

Som med alt, start småt og bred derefter ud. Vi kan sagtens købe en masse bøger osv. Men

vores egne studier har også værdi her.  
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SIT 
SPOT
Som en del af dette år, vil jeg 
opfordre til at I finder et sted i 
nærheden af hvor i bor som I kan
besøge 1 til flere gange om ugen. 
Gerne hvor I kan sidde her i 20+ 
minutter. 
Måske skal I alligevel forbi det, 
gå med hunde, børn eller 
lignende. 
Men vælg et sted som I har lyst 
til at lære at kende. Et sted der 
føles trygt. Et sted hvor I kan 
sidde en rum tid og observere. 
Så uforstyrret som det nu 
engang kan lade sig gøre i 
KBH/DK. Et sted I bliver intime 
med, ligesom jeres planter og 
dyr.   
Du vil begynde at se hvilke dyr 
der bor der, hvordan det ændrer 
sig med årstiderne. Hvordan du 
ændrer dig. Du bliver viden om 
et lille stykke natur, men et 
indblik og evne du kan tage med 
dig videre i din praksis. 
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En del af denne praksis er også at
give et lille offer hver gang du 
besøger det, viser din 
taknemmelighed for det sted du 
har valgt. 

Jeg bruger typisk tobak. Men 
hvad vil være ‘ægte’ for jer? En 
blomst, lidt af jeres planter, en 
bøn?  Jeg kan godt lide tanken 
om at der rundt om i DK er små 
steder der bliver fyldt mere jer 
kærlighed og energi. 
Når du er her, kan du meditere, 
skrive, journey, skrive ned det du 
ser. Måske har du en lille snak 
med dit sted. Spørger om 
guidance, råd. Måske har stedet 
beskeder til dig om hvordan I 
arbejder sammen.  

Virkelig mærk ind i hvordan 
dette udfolder sig i løbet af året. 



RESOURCER
Liste over de ting der er blevet delt i løber af efteråret:  

Der er efterhånden mange resourcer på dette område; zero waste, stop 

madspild, økologi osv.  Men her er nogle af dem, jeg virkelig elsker.  

Jeg køber rigtig meget brugt (inkl. mit nye tastetur jeg skriver fra :)) Men derfor er

mange steder, der tilbyder nye varer, som er langt mere miljø-venlig og krops- 

venlige.  

Blogs 

Bea Johnson’s hjemmeside + bog hedder Zero Waste Home. Hun er en af de

første some virkelig begyndte at sætte fokus på overforbrug og skrald. 

https://zerowastehome.com/ 

Trash Is For Tossers er en af de mere unge og hippe som bor i New York og er en 

kæmpe inspiration for hvordan man som ung stadig kan leve lækkert, smart osv. 

uden at genererer skrald. Jeg følger hende på instagram og elsker hendes energi. 

http://www.trashisfortossers.com/ 

Courtney har jeg snakket med nogle gange og hun er mest kendt for hendes tøj 

challenge. Og en minimalistisk tanke på det at leve grønnere. Også en der er være

at tjekke ud. https://bemorewithless.com/ 

Den sidste jeg vil anbefale er siden Going Zero Waste hun er virkelig god til at 

komme med praktiske råd og jeg tager hvert nyhedsbrev fra hende til mig. 

https://www.goingzerowaste.com/ 

Og hvis I søger på #zerowaste på Instagram kommer der et væld at spændende 

mennesker op.  
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RESOURCER
...fortsat 

Kom og køb... 
Blue City - Brugt elektronik og virkelig god stand. Skide god ide hvis du spørger 

mig 

EcoEgo - Der er ret mange andre butikker der er federe, men de har en del online. 

Hvilket er nemt for os der ikke bor i byen. http://ecoego.dk/ 

LØSmarket - emballage frit supermarkede. Jeg elsker den butik! Ligger i 

Saxogade og har grønt, olie, vin (!), krydderier, tørvarer, rengøring og hvad har vi. 

Helsam på Gl. Kongevej sælger også sæber og rengøring i bulk. Så tager du dine 

egne beholdere med. Vupti det er smart. 

Til Te har jeg altid taget ind til TanteTe så har du bare dit eget med og beder dem 

fill em’ up. 

Bivoks som jeg viste jer findes mange steder. Det samme gør bambus tandbørster

som jeg bruger. Når svigermor ikke dukker på med plastik forsyninger. ;) 
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RESOURCER
...fortsat 

Playlister fra alle gange kan i finde her: https://open.spotify.com/user/11953...

Mere om Vaginal Steaming og urter kan I finde på min hjemmeside her: 

custom plan: http://www.carinalyall.com/ 

Urter: http://www.carinalyall.com/shop/ 

I finder skemaet til at tracke cyklus her: 

http://www.carinalyall.com/wisewomangathering 

Hende der laver de fantastiske urteprodukter findes her: 

https://www.wildgrace.me/ 

Den womb massage form som vi talte om kan I læse mere om her: 

https://www.arvigotherapy.com/conte... 

Workshoppen bliver afholdt 6.-8. april. I KBH med Gloria  
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GÅ MED 
ELEMENTERNE

NY

Denne tur kan faktisk være noget, du gør hjemme, uden at skulle alt 

for langt væk, men at tage det ud i naturen vil selvfølgelig give en 

anden oplevelse.  

Denne tur har hensigten at give dig mulighed for at blive mere bevidst 

opmærksom og tilstede i forhold til elementerne omkring dig. 

Gå en tur i naturen og *udsæt* dig selv for elementerne i korte 

tidsrum. Du kan tage af så meget tøj af som muligt, gå barfodet, bruge 

tid udendørs i uvejr i en kort periode (med passende sikkerhedstiltag) 

eller stå udenfor i regnen og lad dig blive våd og nyde det. Denne 

praksis handler ikke om at lide eller blive i noget ubehageligt. 

Det handler kun om at lade dig selv opleve elementerne fysisk på en 

måde, du måske ikke typisk gør det. 

Tillad dine fysiske sanser at vokse i bevidstheden om elementerne. 

Tillad dig selv at opleve at vokse ud over komfortens grænser i 

ubehag - med det ukendte, med kropsbevidsthed. Vi er dyr, vi er vilde, 

vi er kloge. 

Vores kroppe har ikke glemt, vi skal kun begynde at lytte. 

Verden er i live og taler til os gennem vores sanser. Glem ikke at 

bruge dine øjne, dine ører, din sans for smag, berøring og lugt. Hvad 

lugter regnen af på dette træ, hvad lugter regnen på denne sten? 

Hvordan smager luften i en snestorm? Eller i skoven? Denne praksis

vil over tid udfolde sig, vække din vilde krop og dets evne til at give 

dig beskeder, opleve, leve. 



Under ressourcerne kan I finde linket til det skema jeg har lavet, til at tracke cyklus.  

De fleste af jer er godt i gang, enten som led i vores forløb eller fra før. Men dette er en 

fantastisk måde at tune ind, se mønstre, opdage krop, opdage sig selv osv. Det er vores 

iboende feedback system, der er så intelligent. Vi kan lære så meget. 

Track i 3 måneder - på papir. Efter måneder læg de skemaer/noter ud foran dig. Hvad 

opdager du? 

Dette er en opfordring til at fortsætte med det. Udfolde det på den måde der føles mest

'potent' for jer. Igen brug gruppen, brug mig. <3  

Den podcast serie jeg kan anbefale findes 

her: https://redschool.net/category/blog/podcast/ 

Til de af jer der føler jer mere interesseret i overgangsalderen så er der nu et lille 

kursus fra kvinderne bag Redschool - den kan I finde her. De er de dygtigste hvis du 

spørger mig.  

https://redschool.net/signs-of-menopause/ 

Cyklus
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