
NRF inviterer til seminar med Maud Guettler 
seniorlærer og styreleder i RI,  

årsmøtehelgen 25.-26.april 2020 
 

 

 
 

 

Pusten i Rosenmetoden eller 

”Lese Pusten” 
 

Tilbake til det essensielle i Rosenmetoden; Pusten: 
 
 

Hva viser pusten oss om den personen som ligger på benken, hva viser den om 

tilstanden mennesket befinner seg i. 

Pusten kan vise oss veien i behandlingen, vise oss hva som skjer, hjelpe oss å finne 

ordene, hjelpe oss å finne veien for å møte mennesker der de befinner seg. 
 

I disse to dagene skal vi se på noen muskler som er interessante for oss i 

Rosenmetoden, først teoretisk, så praktisk med palpasjon og så skal vi ta tid til å 

”lese” pusten.  

Vi skal ta tid til å gi og få behandlinger og hjelpe hverandre med lesning av pusten i 

små grupper. Det skal være mest praksis. 
 

Jeg er født og delvis oppvokst i Norge, når jeg var 6 år flyttet jeg til Sveits, hvor jeg 

bodde til jeg ble 35. Nå bor og arbeider jeg i Berlin med mannen min som også er 

Rosenterapeut og lærer. 

Jeg er veldig engasjert for Rosenmetoden internasjonalt, jeg er del av lærergruppen i 

Tyskland, Sveits og Bosnia og nåværende president av RI.  
For meg er Rosenmetoden ikke bare et yrke jeg lever av men også en livsholdning, en 

måte å lære videre om livet og mennesket og å møte livets mysterier. 

 

 
 



 

 

 

Praktisk info: 
 

lørdag 25/4-20: 

kl. 10.30-13.00; Årsmøte i NRF 

kl. 13.00-14.00; informasjon om RI 

kl. 14.00-15.30; Lunsj 
 

Seminar: 

 

 

Lørdag 25. april kl.: 15.30-19.00 
 

Søndag 26. april kl.: 9.30-16.00 
 

 

 

Sted: Haraldsheim, Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo 

 

https://www.google.com/maps/place/HI+Oslo+Haraldsheim/@59.9409582,10.7888318,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xf38054e0dd907e09!5m2!4m1!
1i2!8m2!3d59.9409582!4d10.7888318  

 

 
 

Påmelding  

 

skjer ved innbetaling til NRF, konto nr.: 1503 03 10672  

-  innen 6. april 2020  
 

(vennligst merk innbetaling med navn og om du er medlem eller ikke) 

 

Pris: medlem:    kr  1950 

  ikke medlem:    kr. 2450.- 

(kaffe/te m.m. begge dager og lunsj søndagen er inkludert i prisen) 

 

 
 

 

Ved evt. spørsmål angående seminaret kontakt Mette Brenden, tlf.: 934 97 076  

 
Ønsker du overnatting booker du det direkte hos Haraldsheim 

https://www.haraldsheim.no/ 
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