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Tekst: Kate S. Mathiesen 

Jeg har gjennom flere år tenkt tanken å dele mine erfaringer som Rosenterapeut fra 
retreatsammenheng på Lia gård i Østerdalen. Først sist høst kjente jeg meg klar. 

 

Med et helhetlig menneskesyn i bagasjen 
Allerede tidlig i sykepleierutdannelsen på Diakonhjemmets sykepleierhøgskole på 70-tallet lærte vi å 
tenke helhetlig om mennesket, med en fysisk (kropp), psykisk (tanke og følelser) og åndelig (religiøs/ 
troselement) side, hvor dette er skapt til å leves ut i sosiale relasjoner. Det handlet om hvordan disse 
elementene hos individet veves tett sammen og gjensidig påvirker hverandre. Det ble lagt stor vekt 
på å innhente data om klientens/pasientens behov på alle disse områder - også det åndelige - og ta 
hensyn til dette ved pleie og behandling. Dette ble viktige kunnskapselementer som jeg siden har 
brakt med meg og benyttet i alle sammenhenger jeg har jobbet, privat og i relasjon til meg selv. Det 
har vært til stor hjelp og uvurderlig nytte. 

En annen kunnskapstradisjon jeg har hatt stor glede og nytte av er knyttet til den kristne 
spiritualiteten vi gjerne kaller ”Jesusmeditasjon”. Den springer ut fra slike kilder som den kristne, 
tverrkirkelige retreatbevegelsen i Norge gjerne øser av: den keltiske bønne- og salmetradisjon og 
ignatiansk spiritualitet (etter mønster fra Ignatius av Loyola). Selv ble jeg kjent med retreat og 
meditasjon i 1976, og har siden den gang minst hatt en årlig retreat.  Dette var, sammen med sterke 
livserfaringer, hva jeg bragte med meg da jeg startet min utdannelse i Rosenmetoden. 

 

Litt mer om Jesusmeditasjonen 
I Jesusmeditasjonen tar vi inn hvordan Jesus møtte og berørte mennesker. En lever seg inn i teksten 
om hvordan han levde synlig på jorda, og kjenner etter hvordan teksten taler til eget liv i dag. Slik 
hjelpes den reflekterende til å «se» og gjenkjenne «den usynliges nærvær i dag», for å bruke en 
trosmessig vending. 

Jeg så tidlig i utdannelsen at Rosenmetoden var godt egnet til å kombineres med retreatens form, 
dens meditasjon og stillhet. Gjennom kombinasjonen av å lytte til hva kroppen forteller, og hva mitt 
indre landskap forteller, oppdaget jeg raskt at jeg ble bedre kjent med meg selv og den Gud jeg 
hadde valgt å tro på. Det gjorde også at jeg innså hvordan mitt gudsbilde hadde fått store sår og 
skader gjennom barndom og oppvekst. Ikke sjelden møtte, og fortsatt møter, jeg mennesker som har 
sår og skader ikke bare i kropp og sinn, men også i sin gudsrelasjon; det har vært slående hvordan 
disse får hjelp til å bearbeide dette gjennom å inkludere det åndelige, tenke helhetlig og erfare at 
slike sår og skader kan lindres, og ikke sjelden leges. 

 

Et slitesterkt konsept på et bærekraftig sted 
Helt fra jeg var ferdig Rosenterapeut i 1998 har jeg derfor sammen med Ingeborg Bø (som bor og har 
drevet Lia gård sammen med sin mann, Sigmund) ledet retreater to ganger i året med tilbud om 



behandling med Rosenmetoden. I starten tenkte vi at dette var en ”døgnflue”, men det motsatte har 
vist seg å være tilfelle. Det er etter 20 år fortsatt stor pågang og ventelister til hver retreat. Også til 
retreatene hvor vi har vært to terapeuter. 

Lia gård er landets største kristne retreatsenter.  Ingeborg og Sigmund Bø stertet opp i 1976, den 
gang primært med familieretreater. Siden den gang har stedet vokst betraktelig, og tar årlig imot 
gjester fra inn- og utland til mange forskjellige retreater og kurs i retreatramme. Det årlige antall 
gjestedøgn utgjør nær 10000; hit kommer mennesker med sin tro og tvil og ikke-troende – alle med 
forskjellig kulturell bakgrunn, men gjerne på leit etter dypere mening og innhold i livet, eller ute etter 
å fordype seg i sin tro og trosmessige røtter. Noen kommer for å trekke seg tilbake for noen dager i 
ro og stillhet, i refleksjon og ettertanke. 

Ikke sjelden åpnes det dører inn til avstengte rom hos deltakerne, hvor det erfares at lyset fra han 
som sa om seg selv at han var «verdens lys» slippes til. Retreatens stillhet og rytme legger til rette for 
dette. En kommentar fra en gjest, som er lege og var deltaker for noen år tilbake illustrerer denne 
opplevelsen av gjennombrudd: «Du er ikke bare helsesøster Kate; du er jordmor også!»  

 

Liten forståelse for det religiøse i Rosen-miljøet? 
På den tiden jeg gjennomførte min Rosenutdannelse var det liten eller ingen forståelse, vilje eller 
toleranse i Rosen-miljøet for oss som fortsatt ønsket å leve med og utvikle vårt kristne livssyn. 
Toleransen gikk for det meste én vei, slik flere av oss opplevde det på den tiden; vi kristen-troende 
skulle tolerere de andres livssyn og verdier, mens det var betydelig skepsis overfor det livssyn og de 
verdier vi sto for. Jeg valgte derfor etter noen år å trekke meg aktivt ut av engasjement i Rosen-
foreningen, og i stedet bruke min tid, krefter, kunnskaper og erfaringer med Rosenmetoden i 
retreatsammenheng. Dette har vist seg å være til stor nytte og glede for mennesker som ønsker å bli 
bedre kjent med seg selv, sin karakter og fordype seg i sin kristne tro og tradisjon. Jeg opplever det 
naturlig nok svært meningsfylt å være en del av dette miljøet hvor det er høyt under taket, hvor 
mennesker får komme med sin forskjellighet og alt hva han eller hun rommer, og får hjelp til å lege 
sine sår og utvikle seg hvor den nevnte helheten blir tatt på alvor. 

 

Motforestillinger også fra kirkelige miljøer 
Det viste seg snart etter oppstart av dette tilbudet at også kristne miljøer var skeptiske til 
Rosenmetoden som et alternativt behandlingstilbud. Noen har opp gjennom årene stilt kritiske 
spørsmål til meg og til Lia Gård om hvorfor dette skulle gis plass i programtilbudet. Med årene har 
denne kritikken i all hovedsak stilnet, men fortsatt kan vi oppleve sporadiske, kritiske spørsmål. De 
besvares ved å vise til den helhetstenkning som jeg gjorde rede for innledningsvis. Og til selve 
mysteriet i den kristne tro, at Gud selv ble menneske i Jesus Kristus. Begge deler taler for å gi 
kroppen større oppmerksomhet enn det den tradisjonelt har hatt i kristen sammenheng. 

 

Tilbakemeldingene gjennomgående positive, båret av dyp respekt for den enkelte 
Derfor har det vært meningsfylt og til stor glede å bidra med større kunnskap og bevissthet om å ta 
det helhetlige menneskesynet på alvor i en kristen retreatramme. Det er fint og sterkt å oppleve at 
mennesker fornyes og fordypes åndelig og mentalt, og får større kroppslig og sosial frihet. 



Retreatgjestene reiser hjem glade og fornøyde med større refleksjon og ettertanke rundt sitt eget liv, 
sin tro, sine viktige relasjoner, og sin plass både i det nære og fjerne fellesskapet de er satt til å leve i, 
eller noen ganger også trenger å bryte opp i fra. Mange kommer igjen år etter år, og mange nye 
kommer til, leg og lærd fra de fleste yrkesbakgrunner. Flere fortsetter med Rosenbehandling på 
hjemstedet.  Flere har også i løpet av disse 20 årene begynt på kurs i Rosenmetoden, og noen har 
utdannet seg til Rosenterapeuter.  

 

En retreat med tilbud om Rosenbehandling – hva skjer? 
En retreat med tilbud om behandling med Rosenmetoden starter onsdag kveld og avsluttes med 
middag kl.13.00 den påfølgende søndag. Alle gjestene har egne rom med bad. 

En retreatdag følger en fast rytme med faste tider for måltider bare lyttende til musikk, meditasjon, 
ut i naturen/hvile, tid for samtale, individuelt og i plenum og behandling. Det er faste tider hvor vi 
samles i kirken, men den kan selvfølgelig brukes etter ønske og behov. Vi snakker sammen bare 
under retreatens første og siste måltid og gjennom dagens to kaffemåltider. Det vektlegges at alle 
har frihet til å være med på det de selv ønsker. 

Stillheten og retreatens rytme gir god hjelp til å lytte og fokusere på sitt eget indre landskap, hva som 
rører seg der, og til å sortere, gjenkjenne og kanskje skjelne egne og andres ”stemmer”, også Guds, 
og komme tettere på hva som er viktigst i livet akkurat nå. 

 

For mer informasjon om retreat på Lia gård, se www.liagard.no 
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