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Vil du også hellere starte det 
nye år med en iskold dukkert 
end med tømmernænd? 



Nytårsaften. Den skulle være så festlig, men det er den ikke altid. Er 
du en af dem, der hellere vil springe nytårshalløjet over end at springe 

ind i det nye år, så læs med her og find ud af, hvordan du også kan 
bruge de sidste dage og timer af 2017 og de første af 2018.

HVAD SKAL DU LAVE

NYTÅRS
AFTEN?
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N Y E  T R A D I T I O N E R

K U N D A L I N I Y O G A  O G  G O N G B A D  P Å  M Ø N
Når klokken slår 24 nytårsaften på kundaliniretreatet på Møn, ligger du stille på 

din yogamåtte og lader dig oversvømme af lyden fra en gong. Jo Brand fortæller her.

D
et skulle jo være så festligt. Men det har 
det faktisk aldrig været. Jo, der var en 
gang, hvor jeg var barn, og hvor de voksne 
havde så travlt med at drikke rødvin, at vi 
børn fik lov til at se på Jørgen de Mylius i 

fjernsynet hele aftenen. Det var en god nytårs-
aften. Men ellers har der ikke været så mange af 
dem, og jeg har efterhånden prøvet lidt af hvert. 
Jeg har i en årrække dinglet rundt i stiletter og 
snedriver på jagt efter en bedre fest med en ven-
inde i hånden. Den fandt vi aldrig. Jeg har væ-
ret til store fester, hvor forventningerne var på 
størrelse med lyden af et kanonslag og resultatet 
en fuser. Og jeg har holdt nytår helt alene, top-
pet med influenza. Jeg faldt i søvn ved 22-tiden, 
vågnede op kl. 24 til lyde og lysglimt, der fik mig 
til at tænke på borgerkrig. Heller ikke festligt. Så 
fik jeg barn, og her forduftede alle mine drøm-
me om fest og blev til drømme om at komme 
tidligt i seng. Så blev barnet ældre, og nu er det 

sådan, at han hvert andet år holder nytårsaften 
med mig, og hvert andet år sammen med sin far, 
og ja, hvad gør jeg så? Det ved jeg aldrig helt. Og 
hvad gør man så? Sidste år googlede jeg ”nytår” 
sammen med et ord, jeg godt kan lide, ”yoga”, 
og fandt ud af, at der faktisk er adskillige, der 
vælger at holde nytår ædru og i bare tæer og be-
hagelige bukser. Lige mig, lige dér. Tænk at gå 
i seng uden stilet-ondt i fødderne og vågne op 
uden champagne-ondt i hovedet 1. januar.
Jeg valgte Ulla Upma Kaur Steens kundaliniyoga-
retreat på Møn. Godt nok havde jeg aldrig dyrket 
kundaliniyoga, men Møn er nogenlunde tæt på 
København, og dér bor jeg, så det gjorde udslaget.
Onsdag den 29. december ankom jeg sammen 
med 24 damer og en enkelt mand til Møn Kursus 
og Retreat Center. Her var hjemmesko til alle, 
et wifi password, hvori ordet ”love” indgik, og en 
vært i mønstrede, løse bukser.  Rundtomkring 
på centret hang små skilte med citater fra kloge 

mennesker og visdomsord a la det her, der sad 
på væggen på toilettet: ”Never hold your farts in. 
They travel up your spine, into your brain, and 
that’s where shitty ideas come from.” Altså: der 
var dømt afslappet nytår.
 
FARVEL EGO
Første kundalinisession fandt sted umiddelbart 
efter ankomst. Nogle af deltagerne, der havde dyr-
ket kundalini før (det var faktisk ikke så mange), 
ankom i løst hvidt tøj (det er noget med energier). 
Jeg havde sort stramt træningstøj på. Men det 
gjorde ikke noget. ”Det er ikke det, det kommer 
an på,” som Ulla senere forklarede. Og det blev 
jeg faktisk glad for, for selvom jeg er 43 år, vil jeg 
stadig gerne passe ind, uanset om dresscoden er 
galla eller yoga.
Tilbage til undervisningen: Ulla, der sad for enden 
af lokalet på et hvidt lammeskind, lagde ud med 
at fortælle om kundaliniyogaen. Temaet for alle 

F A K T A
Kundaliniyoga er en kraftfuld, energiopbyg-
gende, muskel- og stressforløsende yoga. 
Den består af over 1.000 kriyaer (særlige 
kombinationer og rækkefølger af yoga-

øvelser), der hver især har bestemte formål 
og navne, f.eks “Balancing head and heart”, 
“For the lungs and bloodstream” og “For 

conquering depression”. Derudover chantes 
der, ligesom åndedrætsøvelser og medi-
tation er vigtige dele af kundaliniyogaen. 

Retreatet varer fra 29. december til 1. janu-
ar. Priser: Tre-fire-personers værelse: 3.500 
kr. Dobbeltværelse: 3.800 kr. Eneværelse: 

4.500 kr. Toilet og bad er på gangene. 
Morgenmad, frokost og aftensmad er inklu-

deret. Se mere på Ullasteen.com
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S U P P E K U R  O G  U D R E N S N I N G
Den bedste måde at overleve nytårsaften på er at glemme den og i stedet 

fokusere på dagene efter det store brag, hvor man kan tro med fornyet kraft 
på, at i år bliver man en ny og bedre version. Christina Bølling fejrede nytår

 fire dage inde i 2017 på et luksus-retreat på Sydsjælland.  

velsmagende suppe tre gange om dagen, drikke 
urtete, gå tidligt i seng og nyde kropsbehandlinger 
og masser af yoga og vandreture i naturen i fire 
x 24 timer. Jeg har fastet mange gange før, så jeg 
ved, at det er den sikre måde for mig at komme 
i zen på. Og på det tidspunkt er jeg så træt af 
julemad og sammenkomster, at jeg glæder mig 
til ikke at skulle spise og til ikke at kende nogen 
ved middagsbordet.

AT LUKKE DØREN
Vi er tredive på retreatet, som er alt andet end 
urt et. Det koster til gengæld også 2.000 kr. i 
døgnet. Ud over faste går Nytårskuren ud på at 
afgifte krop og sind og få energien tilbage, så 
man er mentalt klar til det nye år. Vi arbejder 
med at fokusere på det, vi gerne vil have mere af 
i det kommende år, og brænder lange sedler med 
vores bekymringer og angst på i et rituelt bål en 
af aftenerne. Allerede på dag to kan jeg mærke, 
at åndedrættet fra at sidde i brystet begynder at 
finde ned i maven. Jeg nyder ikke at kende nogen, 
at kunne lukke døren og at kunne fråse i tid, så 
meget, at jeg opdager, at jeg keder mig og sover 
til middag. Det er helt sikkert sundt. Sulten? Ikke 
spor. Det er nemt at suppefaste, og selv om jeg 
ikke troede, at jeg havde tabt mig, var der røget 
halvandet kilo, da jeg kom hjem. 

F A K T A 
Kropsinstituttets ophold på fire dage 
på Kragerup Gods koster fra 7.900 kr. 
Godset ligger naturskønt med masser 

af ro og tid til at finde overskuddet 
frem. Tag på nytårskur 4.-7. januar 

2018. Du bliver forkælet med yoga, 
mindfulness, åndedræts- og nærværs-

træning, meditation, kropsterapi-
behandlinger og varm suppefaste 
og urteteer. Det er Martin Bonde 

Mogensen og behandlere fra Kropsin-
stituttet, der underviser og behandler. 

Læs mere om dette års retreat på 
Kropsinstituttet.dk

N
æsten alle mine fraskilte veninder (og de 
gifte og samboende, men de udtrykker sig 
bare mere diskret og i hemmelighed) får 
et vildt blik i øjnene, når november og de-
cember nærmer sig. Flugtblikket kan man 

kalde det. De orker ikke rigtigt at holde jul og 
nytår af mange forskellige årsager. Mange synes, 
hjerternes fest og alle traditionerne er stress med 
stress på, og hvis vi kunne ønske os ”fred og ro” i en 
pakke under juletræet, tror jeg, vi ville være meget 
mere julemindede. ”Kender du ikke et godt, billigt 
retreat i Indien eller på Bali”, ville virkeligt mange 
høre, eftersom jeg skriver om den slags. Men det 
er dyrt at rejse væk, og det meste er udsolgt al-
lerede i januar. Heldigvis fandt jeg selv et perfekt 
alternativ i form af Kropsinstituttet. Fire dages 
nytårskur på Kragerup Gods på Sydsjælland lige 
efter nytår, hvor man kan få en god start på året, 
fysisk og mentalt.

FIRE DAGE MED SUPPE
Kropsinstituttets Nytårskur består af fire dages 
suppefaste, som fungerer bedst, hvis man i ugen 
op til har skåret ned på sukker, alkohol og kød. 
Allerede når du ankommer, er kroppen i fuld gang 
med at rense ud og klar til at undvære de mest 
almindelige stimulanser, inklusive kaffe. På retre-
atet skal man ikke ret meget andet end at spise 

dagene var at dæmpe egoet. Ja tak. Og der var flere 
gode nyheder på vej. Kundaliniyoga praktiseres 
med lukkede øjne.
Det vil sige, at man kan lukke alt det omkringvæ-
rende ude og bare dyrke yoga. Luksus, og allerede 
det første lille farvel til ego. For selvom man siger, 
at man ikke skal sammenligne sig selv med andre, 
når man dyrker yoga, har jeg aldrig kunnet lade 
være. Jeg kan ikke styre det!

GONG NYTÅR
De fysiske øvelser spændte i løbet af opholdet 
mellem nogle, der var så hårde, at jeg måtte give 
op og bare sidde i skrædderstilling med lukkede 
øjne, og så milde, at jeg nærmest følte, jeg snød. 
Det hele ledsaget af musik. God musik. Jeg har 
læst et sted, at én kundalinitime svarer til 10 al-
mindelige yogatimer, og jeg tror på det. Jeg skal 
ikke kunne sige, om mit ego blev mindre, men 
noget skete, og det var godt.
Er det sølle at holde nytår på den måde? Jeg var 
lidt i tvivl, inden jeg tog afsted. Men da jeg kigge-
de på og talte med de andre, hvoraf langt de fleste 
var kommet alene, forsvandt den tanke. Ingen af 
dem var sølle. Tværtimod. De havde givet sig selv 
en gave. Og så var de i øvrigt godt selskab, i de 
tre dage vi var sammen. Der blev taget initiativ til 
både lang gåtur ved Møns Klint og vinterbadning 
i løbet af dagene.
Selve nytårsaften fik vi serveret nøddesteg (der 
ligesom al maden var vegetarisk og virkelig god), 
og kl. 21 gik vi op i salen for at dyrke yoga. Men 
som Ulla påpegede, så var det jo nytårsaften, ”om 
vi ikke skulle danse lidt?”. En af de andre råbte 
”Jaaa” og sprang ud på gulvet. Sådan er vi så for-
skellige. Man kunne lige så godt have spurgt mig, 
om jeg ville strippe. Danse ædru? Jeg kunne ikke. 
Men så: Det kunne jeg faktisk godt. Jeg lukkede 
bare øjnene, holdt mig til min yogamåtte, og så 
gik det. Måske var det endda en lille smule rart? 
Bagefter gik vi over til yogaen, der her på dag tre 
var blevet en helt tryg og rar ting. Da klokken 
nærmede sig 24, lå jeg og alle de andre på hver 
vores yogamåtte og fik et gongbad. Det vil sige, 
at Ulla spillede på sin kæmpe gong. Alt, hvad vi 
skulle gøre, var bare at ligge og lade os ”lydbade”, 
og hun havde lovet, at vi ikke ville være i tvivl, 
når 2016 blev til 2017. Og det var vi heller ikke.
Og hvad så bagefter? Der var ingen champagne 
og kransekage, og det passede mig fint. Jeg har 
faktisk aldrig brudt mig om den kombi. Istedet 
listede jeg i seng, og det har jeg altid kunnet lide.
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