
 

 

Feldenkrais  
	
	Internal strength and movement  
 

v/ Martina Rumpf, Sveits 
 

	
	

Nunc in nunc quis leo consectetuer. Feldenkraismetoden: 
 

-Alle	kan	bevege	seg	
lettere.																								

	-Alle	kan	bli	mer	
smidige.									

-Alle	kan	få	en	friere	pust.	

-Alle	kan	utvikle	en				
bedre	balanse.	

-Alle	kan	redusere		sine	
muskelspenninger.	

	

Kurset	gir	en	innføring	i	
hvordan	dette	kan	oppnås	
gjennom	læring	og	ny	

innsikt.	
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https://www.youtube.com/watch?v=YDQ8JyK3tV4	 

Kurset:	
 

 

 
 
Hvordan virker Feldenkraismetoden? 
 
Mange mennesker har glemt hvordan man beveger seg naturlig. 
Gjennom livet legger vi oss til uvaner som ofte fører til smerte og 
ubehag. 
 
Siden vi kan lære dårlige vaner, kan vi også lære gode vaner. 
Bevissthet om hvordan vi beveger oss gir grunnlaget for å utforske 
alternative måter. Å velge det som fungerer bra og bygge videre på 
det gjør at nervesystemet får positive signaler. Slik kan hjernen 
bruke sin evne til å forme nye bevegelsesmønstre som er bedre. 
 
Gjennom moderne hjerneforskning har vi de siste tiår fått mye 
kunnskap om hvordan hjernen fungerer og den fantastiske evnen 
den har til endring og ny organisering.  
 
Feldenkraispedagogen underviser systematisk oppbygde 
bevegelsessekvenser etter mønser av hvordan små barn lærer å 
bevege seg. Gjennom dette får du mulighet til å kjenne etter og 
utforske hvordan du bruker kroppen din, og videre finne ut hvordan 
du kan gjøre alt lettere og enklere for deg selv. M. Feldenkrais sier: 
 
“Målet er en kropp som er organisert til å bevege seg  
med minimal anstrengelse og maksimal effektivitet, 
ikke gjennom muskelstyrke, men gjennom økt bevissthet om 
hvordan den fungerer.”  
 
 

Kursholder 
Martina Rumpf, Sveits 

Martina	er	i	utgangspunktet	dansepedagog,	men	
er	senere	utdannet	feldenkraispedagog.	Hun	har	
en	egen	praksis	i	Basel	der	hun	underviser	både	
grupper(ATM)	og		individuelt	(FI)	

	

Martina	har	erfaring	med	å	introdusere	
feldenkraismetoden	til	grupper	som	ikke	kjenner	
dette	arbeidet	fra	før.		

Hun	underviser	på	engelsk.	

Feldenkraismetoden	

Dr.	Moshe	Feldenkrais				
utviklet	metoden	og       

tilpasset den til artister, 
idrettsutøvere                                

,                    funksjons- og 
bevegelseshemmede.	

Og, ikke minst, vanlige 
mennesker som ønsker              

en bedre livskvalitet               
med mindre stress og     

muskelplager, noe som     
dermed gir økt fysisk og 
følelsesmessig velvære. 



 

 

Praktisk informasjon: 

Tidspunkt: 

24. –25. mars 2017 

fredag kl. 10.00 – 16.00                               

lørdag kl. 10.00 – 15.00    

                                   

Kurssted: 

Oslo Vanderhjem Haraldsheim 

Haraldsheimveien 4 

0587 OSLO  

 

Kurspris: 

Kr. 2200,-   

Kr 1200,- studenter og medl. av NFAFP 

Innkludert Lunch + kaffe/te i pauser 

 

Ta med: 

Liggeunderlag. teppe eller matte   

Varme, men løse og ledige klær 

PÅMELDING  
Før 1. mars 2017  til 

post@feldenkraismetoden.no 
	

 


