
Efter klass 9 och vårterminen 

Då får jag tacka er för denna termin. Nio tillfällen går rätt snabbt när man ser 
tillbaks i backspegeln. Terminen var lite annorlunda än tidigare, då vi denna 
gång gick in i alla tre böckerna. 

Att ägna 2 gånger åt något som KN Dancing är naturligtvis bara att skrapa lite 
på ytan, men jag tror att ni som varit med ändå har fått en rätt bra inblick i vad 
det är, och hur det känns att utföra. 

Fyra tillfällen praktiserade vi Joy of Being, övningar från den andra boken. Vad 
jag hör är att ni upplever att ni nu har en större repertoar, kan välja övningar att 
göra från den bok ni för tillfället är intresserade av. 

Det jag också hör från er är att det fortfarande verkar fungera att öppna upp 
gruppen vid terminsstarten och ha en blandning med nya deltagare, och de 
med mer erfarenhet. Man gör ju praktiken utifrån sig själv, och förhoppningsvis 
hör man det man behöver höra i stunden. 

Jag har själv några gånger under våren, i efterhand, tyckt att jag försökt få med 
lite för mycket information/teori för den tid vi har tillgänglig. Men när vi 
samtalade efter dagens klass sa ni som yttrade er att ni inte upplevt det som ett 
problem. Jag antar att det är en kontinuerlig process, att försöka balanserad teori 
och praktik, och kanske även ha längre perioder för stilla sittande mellan 
rörelserna.  

Här är dagens gester, för det är ju inte övningar vi gör i KND, utan Gestures. 

Först en kort repetition av de vi gjorde förra gången. Gesture 1 & 2.  

Sedan de tre vi senast satte samman: 

G-72: Dynamic Rest with Grace and Resolve. 

G-13: Unfix myself, Wipe the Slate Clean. 

G-54: Recapure My Creativity 

Vi förde också in dessa nya gester: 



G-38: Energizing the Body, Awakening the Mind 

G-49: Activating All Levels at Once 

G-67: Comfortable. Healthy. Happy. 

Det som står intill numren är ju inte namnen på gesterna utan de strofer, 
meningar som hör till dem. Det vi uttrycker genom att göra dem. Detta är en 
mycket viktig del att komma ihåg så vi inte bara gör KND som fysiska övningar. 
Och som jag nämnt, det är egentligen inte den fysiska kroppen vi dansar med, 
utan den inre lätta/ljusa kroppen med sitt subtila energisystem.  

Ljudinspelningen finns på vanligt ställe, men samma lösenord som tidigare.  
https://soulbeing.se/kum-nye-praktikgrupp-vt-2018/ 
lösenord: go-deeper 

Tills vidare kommer inspelningarna och dessa texter jag skickat ut efter 
klasserna finnas tillgängliga för er där. Som det står är de endast till för er i 
gruppen, så var vänlig sprid dem inte utanför. 

För att få ett bra avslut på något så behövs också en återkoppling. Vi som var 
med idag hade den möjligheten live, men jag skulle uppskatta om ni skulle vilja 
maila mig några ord om er erfarenhet av det vi gjort denna termin. Vad 
fungerade? Vad kunde förbättras? Har ni intresse av att gå vidare i denna form 
eller på något annat sätt? 

Önskar er en fin sommar! 
Stig 

PS. För er som vill dyka in djupt i KN Dancing kommer ju webbinaret med 
Arnaud Maitland i juni, pdf finns i arkivet. Och många av oss kommer ju ses på 
retreaten om två veckor.  


