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Kirteløvelses program Sommer 2017 

 

Torsdag og fredag fra kl 9-10. 

 Gennemgå kirteløvelserne, bl a fra vores Øvebog, med forklaring om hver øvelses virkeområde, og de 

enkelte endokrine kirtlers virkeområdeiflg Mazdaznan. 

Rækkefølge: 

 Gode tanker( åndedræt), Gode ord ( sang , vokaløvelser), Gode handlinger ( bevægelse). 

Dvs kirteløvelser indeholder alle 3 dele. 

ÅNDEDRÆT: 

 Forlænget udånding ( obs på eget åndedræts rytme) 

 Snøftende indånding – pause – sukkende lang udånding 

 Hulkende indånding – pause – lydelig lang udånding (slip ophobning, evt frustration) 

 Staccato åndedræt 

SANG:   Hele ’Hav sol i dit hjerte’ f eks. 

KIRTELKÆDEN:  

PINEAL:   Vores ’lyshåndtering’, både fysisk og spirituelt ift søvnrytme, melatonin.  

                          Også en parabol + en ’sender’, kommunikation til info og lys. Kronen. Glorien. 

Er kirtlen for bevidsthed mere end fysiske udfordringer. Herfra etableres forbindelsen til 

hjertet, 5. hjertekammer, så vi virkelig kan høre Guds stemme. Realization. 

Stimuleres af:  

sang,  især på ’i’ og høje toner,   blid ’tapping’,   levende føde,    balance øvelser ( Rolf), 

’Jeg er vakt’? BC mener god til ALLE kirtler.  

HYPOFYSE:  Overordnet hormonstyring af kirtelkæden. Fatte evne, få ting til at fungere 

 Stimuleres af: 

 TRALALA   sangen med tunge rullet tilbage,       dvs vibration i blød gane,    afspændte 

hovedrulninger. 

SKJOLDBRUSKKIRTEL / Biskjoldbruskkirtel: 

 Stofskifte, ’Liv og død’ kirtel, krop fungerer ikke uden, har at gøre med vores GRUNDstyrke. 

 Stimuleres af: 

Blide strøg med blød børste,     afspændt, stille sang( Let nor your heart be troubled),  

SKULDER bevægelser ( Jeg slipper dig ikke).   

Kirtelføde, f eks sød appelsinsaft, mango, Agar agar, tang i moderate mængder. 
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THYMUS: Teknisk set ikke endokrin kirtel, men regnes med både i Maz og kinesisk visdom, så vores 

forståelse er muligvis mangelfuld. Modner immunforsvaret, særligt visse 

cancerbekæmpende celler. ”Tro-Håb-Kærligheds kirtel”,  på engelsk FAITH (barnlig 

livsglæde, dyb tillid til Livet). Svinder ind når vi mister Faith. Kommunikerer med hjertet. 

 Stimuleres af: 

Al bankning af brystkasse, brystben, vibration nede fra mellemgulvet ved brystbens spids. 

Kraftigere stimulering ok her. Sang, især med ovenstående tema,  F eks:  ”Om du 

hjertesorger har”   og   ”Let not your heart be troubled” 

BUGSPYTKIRTEL:  Dr Eckehart Jenetsky i Tyskland mener at den skal med i kirtelrækken , står for vores 

sukkerstofskifte bl.a.   ’Livets sødme’ 

Stimuleres af blidt at holde hænder over solar plexus og næsnsomt vibrere, nynne eller 

synge: ”Slip da al din smerte” f eks (mener at denne ’SolarPlexus øvelse’ er en Bugspytkirtel 

øvelse.  Tralal øvelse hvor vi stimulerer punkter ved skulderhøjen. 

BINYRER: Energifordelings/mobiliserings kirtel,    dvs påvirkes af ydre faktorer  (=’stress’) til at frigive 

adrenalin/kortisol ( og et stof der øger urinmændge).  Modstandsdygtighed, kampklarhed. 

Dvs vores evne til at håndtere kulde, varme, skiftende sengetider etc.   

 Stimuleres ( afbalanceres )af :  

 Vibration, rystelser over især flanker /hele binyreområdet, feks med Tralala øvelsen, disse 

kirtler skal bogstavelig talt ’rystes’ ganske kort ca hver 12. time for at undgå udbrænding i 

et så stresset samfund som vores.   Rotation /bevægelse af rygsøjle. Dybe rolige åndedrag 

gennem næse.    ’Nyreføde’ er også godt for binyrerne, bla melon (BC), persille( IP), 

salmiak stimulerer ( Carsten VH anbefaler 1 dråbe, eller piratos feks mod lændetræthed= 

binyrertræthed ved lange bilture). 

KØNSKIRTLER:  Reproduktion  og regeneration, ’egen genfødsel’/ foryngelse. Bl a ved de grundsubstander 

æggestokke og testis producerer og sender ud i blodbanen. ’Rene livskabende stoffer’. 

 Stimuleres af: 

Rideøvelser, bækkenbundsbevægelse ( også dyb ånding),  ’Rhanabaya’ 

Frottering af huden især efter varme(kvinder)  /   kolde (mænd) afvaskninger/bade. 

SOLBADE, korte, venstre hånd under lænd, højre over navlen, mediter gerne på at livet er 

sol, sundhed og renhed. 

Øvelser der involverer benene, især med fokuspunkt i bækkenbund/korsbens dybde( 

Hara) 

Undgå slimdannende tung føde ( feks mælkeprodukter, sammenblanding, hellere råkost,, 

gerne roer/meloner. 
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KIRTELØVELSER 

  

1) Kærlighedskilde:         Overordnet for alle kirtler, banke krop fra isse til fod. 

 

2) Pineal:  Tapping på hovedet,    evt synge på Hi-hi-hi, *Jeg er vakt’ 

 

3) Hypofyse: Rulle hoved og synge Tralala med tunge rullet tilbage, evt m tommel. 

                                      Banke på nakkeben. 

 

4) Skjoldbrusk: ”Jeg slipper dig ikke” for skulderbevægelsen. Stille sang. 

 

5) Thymus: …og skjoldbruskkirtel:   “Let not your heart be troubled” 

“Om du hjertesorger har”   og “Tralala” på brystben. 

       6)    Bugspytkirtel:  ”Slip da al din smerte”,  Tralala med tommelbank på skulderhøjen. 

       7)    Binyrer ”Tralala” + rygvrid 

       8)    Kønskirtler: ”Rideøvelse” / Rhanabaya,  stående underlivsrul, benøvelser fra Harapunkt 

  

Afslut  med at rejse dig og synge et vers med arme over hovedet samtidig med at hele krop vibreres, 

gennemrystes. 

 

Alternative melodier til stimulering af hele kirtelkæden:   

Ryst lille træ  ,  Jeg slipper dig ikke,    Jeg er vandrende i lys,  Samen des Lichtes,    Hav sol i 

dit hjerte (mest hjerte /thymus) m. fl. 

Evt YIMA og Aryama om fredagen, som indledning til kirteløvelserne.  

 

OBS til  ’Jeg slipper dig ikke’:  Bevægelsen er blødt fremad og en kastende kraftig, afspændt 

bagudbevægelse ind i skulderbladet samtidig med, at man løfter det lidt op og bagud. Løsner adhesioner i 

brystkasse/lungehinder, meget åndedræts løsnende,  syng gerne på 3 sprog.  

Randi 2014: ved ”Elektrisk her”… svirp med fingerspidser på højre side af bryst, og ved ”magnetisk 

der”…stryge blidt på venstre side af brystkasse,  - mærk forskellen.  Slut evt af med at holde hænder på 

bryst og vibrere.  

I UK: banker med bløde løse næver og slutter med ’jacobs ladder’  bevægelse fra venstre nedre brystkasse  

og opad mod højre side, fortsættes op i luften. 

  


