
Move and Mind Rörelsestudio erbjuder hösten 2016 
 

  
 

Föredrag och Prova-påkväll: 
RYTMISK RÖRELSETRÄNING – VAD ÄR DET? 

Torsdagen 15 sep kl 18.30-20.15 
Avgift 120 kr 

 
Två helgkurser: 

Rytmisk rörelseträning och Reflexintegrering  
vid smärta och problem i rörelseapparaten 

Delkurs 1 ges:  24 -25 sep (lö 10-18, sö 9-17) 
Delkurs 2 ges: 15-16 okt (lö 10-18, sö 9-17) 

 

 
 

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering 

– Vad är det? 
Denna holistiska träningsmetod som utvecklats av Kerstin Linde bygger på 
spädbarnens tidigaste rörelser och de naturliga rytmer som uppstår när de 
tar sig framåt i utvecklingen, liggande på rygg, på mage och så småningom 
upp på alla fyra. Dr Harald Blomberg i Stockholm har vidareutvecklat den 



rytmiska rörelseträningen som behandlings- och träningsverktyg för alla som 
behöver hjälp att komma i balans, fysiskt, emotionellt och mentalt. 

 
SPÄDBARNSRÖRELSERNAS FUNKTION 

Tack vare de rytmiska rörelserna som barnen gör spontant under det första 
året sker en grundstämning av muskulaturen. Genom de olika reflexfaserna 
utvecklas nervsystem och motorik så som det är ämnat, våra sinnen tonas in 

och vår förmåga att kommunicera och förstå världen omkring oss växer. 
 

HINDER PÅ VÄGEN 
Om denna utveckling på något sätt blir hindrad, genom någon fysisk skada 
eller känslomässig stress hos barnet, kan det hända att reflexmönstren - 
som normalt sett skall integreras och bli till mer mogna rörelsemönster 

under småbarnsåren – istället fortsätter att vara aktiva, eller lättaktiverade.  
Då sker inte sammankopplingen av hjärnans och nervsystemets olika delar 

på ett optimalt sätt och effekten av detta kan bli direkta eller indirekta 
problem med exempelvis balans, koordination och muskelminne – men även 

färdigheter som  självkontroll, uthållighet och  uppmärksamhet.  
 

ASYMMETRIER 
Ointegrerade spädbarnsreflexer kan även leda till en ojämn muskeltonus i 
kroppen. Detta i sin tur kan medföra asymmetri och snedställningar såsom 
roterat bäcken, skolios eller andra felställningar. Primitiva spädbarnsreflexer 

kan också aktiveras av fysiska eller psykiska trauman senare i livet 
 

MUSKELTONUS 
Om vi inte gjort en normal ”grundstämning” av musklerna som spädbarn 
kan det leda till överrörlighet och/eller onödiga muskelspänningar som 
belastar skelettets leder och försvårar cirkulation och andning. Detta 

tillstånd kan efter en tid orsaka värk och inflammation i musklerna, stelhet 
och artros i lederna. 

 

 
STNR – den symmetriska toniska nackreflexen 

 
Med hjälp av den rytmiska rörelseträningen kan de olika delarna i hjärnan 

kopplas ihop och den neuromotoriska förmågan stärkas.  
 



Genom att lära oss både teoretiskt och praktiskt om reflexmönstren och de 
rytmiska rörelserna, kan vi hjälpa oss själva och andra att återfinna ett mer 
organiskt rörelsemönster och på så vis gå till grundorsaken till problemen. 
Vi lär oss samband mellan mental/emotionell stress och fysiska symtom. Till 

viss del tittar vi även på miljöns, kostens och näringens betydelse för att 
stödja kroppens väg till att komma i balans. 

 
KURSBESKRIVNING 

Kurserna är upplagda som två delkurser á 2 dagar, varav den första inte 
kräver några förkunskaper. Den andra delkursen kräver att man först gått 

del 1 eller motsvarande grundkurser inom Rytmisk rörelseträning. 
 

DELKURS 1 
Denna kurs är avsedd för deltagare som inte tidigare gått någon kurs  i 

rytmisk rörelseträning och för dig som vill repetera grunderna. Kursen är 
både praktisk och teoretisk och ger en god grund att förstå och utföra 

rytmisk rörelseträning och reflexintegrering på såväl dig själv som andra. 
Du får bland annat lära dig : 

 
-‐ grunderna för rytmisk rörelseträning, teoretiskt och praktiskt. 

-‐ genomgång av de primitiva spädbarnsreflexerna och hur de påverkas av 
de rytmiska rörelserna. 

-‐ teori om hjärnan, nervsystemet och de motoriska utvecklingsstegen. 
-‐ hur man ser, testar och på olika sätt integrerar aktiva reflexmönster. 

-‐ hur aktiva reflexer ger muskelspänningar och snedbelastningar på skelett 
och leder. 

-‐ primitiva reflexer som ger rygg- och ledvärk 
-‐ hur man kan korrigera ett roterat bäcken 

-‐ hantering av känsloreaktioner vid rytmiska rörelseövningar 
 

DELKURS 2 
….är avsedd för dig som redan gått delkurs 1, alternativt grundkursen  

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering och kursen Rytmisk rörelseträning 
och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap. 

 
I kursen fördjupar vi oss i rytmisk rörelseträning som metod och verktyg.  

Vi ser på fler primitiva reflexer som har betydelse för rörelseapparaten och 
vi lär oss om stressreflexer så som Moro och Fruktan Paralysreflexen. Med 

hjälp av enkla rörelseövningar kan du integrera dina egna och andras 
primitiva reflexer som lätt aktiveras vid stress, överbelastning eller skador. 

 
Vi fokuserar i delkurs 2 på : 

 
-‐ det limbiska systemet (däggdjurshjärnan) 

-‐ primitiva stressreflexer 
-‐ hur flykt- och försvarsreflexer leder till muskelspänningar                    

och låsningar i rygg och nacke 



-‐ reflexer som orsakar muskelspänningar och felställningar på olika nivåer 
(käkar, bröst-och ländrygg, benens olika leder samt axlar och armbågar) 

-‐ korrigering av olika långa ben på grund av roterat bäcken 
-‐ händer och fötter 

-‐ låg muskeltonus samt överrörlighet i leder och rygg 
-‐ begynnande artros i höfter och knän. Genom att lederna lär sig att 

arbeta i rätt läge kan operation förebyggas. 
-‐ sambandet mellan muskelavslappning och känsloreaktioner 

 
Metoden Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering kallas internationellt 

för BRMT dvs Blomberg Rhythmic Movement Training efter dr Harald 
Blomberg, se vidare info på www.blombergrmt.com. Där hittar du även alla 

kurser som ges i Sverige just nu (se under fliken Kalender) 
 

ANMÄLAN 
Kurserna arrangeras av Move and Mind Rörelsestudio i Göteborg. 

ANMÄLAN sker till stina@moveandmind.se Sedan skickas faktura till dig. 
Anmälan även möjlig via hemsidan: www.moveandmind.se 

AVGIFT: 2500 kronor per 2-dagars kurs (vid kursrepetition halva priset) 
Föredrag/Provapå-kväll kostar 120 kr. 

 
Om du vill kontakta Kristina per telefon: 0708 24294.  

 
Varmt välkommen ! 
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