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En uventet
drejning

Hvad nu, hvis din største
interesse kunne blive dit
erhverv? Måske har de
fleste stillet sig det spørgsmål, og måske er idéen faldet
til jorden som urealistisk
og usikker. Men der findes
forbilleder blandt kvinder,
som har valgt at følge deres
hjerte og løbe risikoen ved
en ny levevej. Mød tre af
dem her.
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Klienter af alle
typer kommer til
Nina Bentzon for
at få en astrologisk ”vejrudsigt”
for det kommende år – måske
med et erhvervsskifte i sigte.

Af METTE ANDERSEN
soendag@soendag.dk
Foto: HANNE LOOP

ASTROLOGIEN
VAR EN SKÆBNE, JEG
MÅTTE GRIBE
t Nina Bentzon, 58, startede med
at studere jura og endte med at
blive astrolog, er næppe tilfældigt. Et mønster tegnede sig allerede tidligt, da hun blev født
i Malling ved Aarhus som
datter af et idealistisk forældrepar, der lagde vægt på
dannelse, kultur og miljø:
– Som 14-årig begyndte
jeg at gå op i astrologi og
fandt det påfaldende, at mange i min
familie var født i samme uge i februar.
Mine lidt hippieagtige forældre syntes bare, at det var spændende. Det
gjorde de også, da jeg valgte at studere
jura. For jeg drømte om at gøre en
forskel og redde verden som menneskerettighedsadvokat, fortæller Nina,
som under studierne oplevede flere
ting, som kom til at forme hendes
fremtid.
Blandt andet led hun af spiseforstyrrelsen bulimi, udløst af forældrenes skilsmisse og en utro kæreste. Hjælpen kom fra terapi og en ny
selvforståelse gennem astrologien:

Indiansk livsfilosofi
– Da jeg var model ved Kunstakademiet i Aarhus, mødte jeg tilfældigt

en ældre mand, som lagde mit horoskop. Desuden kom jeg via et kursus
i menneskerettigheder til at arbejde
en sommer for en indiansk menneskerettighedsadvokat i Canada,
hvor jeg mødte lokale høvdinge og
fik mulighed for at skrive en tale til
FN om minoriteter. At lære indiansk
livsfilosofi at kende gjorde mig betaget af åndelige værdier og en mere
menneskelig dimension end den, jeg
kendte fra mine jurastudier.
At Nina blev forelsket i indiansk
livsfilosofi, var medvirkende til, at
hun engagerede sig yderligere i astrologien og begyndte at lægge horoskoper ved siden af studierne. Klienterne
reagerede stærkt og blev meget berørte over de tolkninger, Nina fandt i
horoskoperne. Det gjorde indtryk på
hende, og hun følte et kald:
– Skal det blive mit job, og har jeg
mon talent? tænkte jeg. Jeg erkendte, at juraen er en hård verden, hvor
fronterne trækkes skarpt op. Det var
ikke rigtig mig. Der skete noget på et
menneskeligt dybt plan, som fik mig
ind på en mere hel vej som menneske.
Samtidig hjalp jeg andre til at blive
hele, husker Nina, som dog fortsatte
jurastudierne.
SØNDAG 53/2020
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Inspireret af den åndelige verden så Nina sig
ikke tilbage, da hun med
en bachelorgrad i jura
valgte at uddanne sig til
astrolog i London.

Hun var nemlig opdraget til at
gøre ting færdige, før hun begyndte
på noget nyt, og valgte derfor at tage
den afsluttende bacheloreksamen.
Hurtigt derefter skrev hun en bog
for unge om astrologi og er siden
blevet forfatter til yderligere to bøger om astrologi og selvudvikling:
– Jeg var meget målrettet. Som
25-årig tog jeg et valg og har ikke
set mig tilbage siden. Jeg havde
mødt min daværende mand på
jurastudiet, og vi ville gerne have
børn. Vi oplevede flere års barnløshed, indtil vi begyndte at løfte
vores energi gennem meditation og
sund levevis. Det gav konkret resultat, og vi ventede en datter. Hun
var dog dødfødt, og vi var begge
knust. Hurtigt blev jeg gravid igen
og fødte først en søn og siden tvillingesønner. Men det at miste et
barn har påvirket mit arbejdsliv
og givet det større dybde, mener
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Nina, som i dag er fraskilt og bor
på Sjælland.

Jura som hobby
Mens hun tidligt sagde farvel til
en karriere som advokat, har de
tre års studier langtfra været forgæves. Juraen er i dag blevet en
hobby ved siden af at være astrolog.
Nina hjælper blandt andet bekendte med ansøgninger og officielle
skrivelser.
Hun følger også med i samfundsforhold og kvinders rettigheder og
blander sig somme tider i debatten.
Hun synes, at kvinder ofte undervurderer sig selv, til trods for at de
kan præstere en hel masse. Med en
astrologisk ”vejrudsigt” et år frem
sætter hun spot på sine klienters
livsfaser og beslutninger. Det gælder også for mænd, som ofte ikke
er så gode til at tale med andre om
deres problemer og overvejelser.

Der skete
 oget på et
n
menneskeligt
dybt plan,
som fik mig
ind på en mere
hel vej som
menneske.

Hendes akademiske baggrund
har også gjort det lettere at forstå
og formidle astrologiens aspekter.
En del klienter kommer, fordi de
oplever stress og føler, at der skal en
ændring til i deres liv, for eksempel
en ny karrierevej. Mange er åbne
for forandringer og søger efter den
rette timing og efter at finde ud af,
hvad der forhindrer dem i at ændre
deres liv:
– Nogen overvejer at skifte erhverv og har en masse forbehold.
Så kan det være en hjælp at få bekymringerne på bordet og tale med
andre om det, foreslår Nina.
Efter at hun for over 30 år siden
indrykkede en lille annonce for sig
selv som astrolog i en ugeavis, har
det ikke været nødvendigt at reklamere. I dag kommer opgaverne via
sociale medier, mund til mundanbefalinger, og fordi bøgerne om
astrologi har gjort hende kendt.
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AT VÆRE
UDENDØRS DAGEN
LANG ER EN
AF GEVINSTERNE

At holde høns giver Pia
fast dagligt arbejde med at
fodre, muge ud og samle og
pakke æg 52 uger om året.

fter 25 års ansættelse
som ingeniør tog Pia Willumsen for tre år siden de
første skridt til at blive producent af økologiske æg,
bær og frugter. Sammen
med deres to store børn
bor hun og manden Jens
på en mindre landejendom i idylliske, landlige
omgivelser. Til huset hører en skov på 47.000 m². Pia fik
derfor idéen til, at i hvert fald
en del af jorden kunne bruges
bedre end til krat og 30 meter
høje grantræer, og resultatet blev
madhaven Gurre Skovhave. Ud
af dyrkningen kommer varer,
der sælges i lokale butikker, caféer og restauranter:
– Som ung ville jeg have været biolog. Men da det kom til
stykket, havde jeg ikke mod på
studiet, husker Pia, som i stedet
valgte at blive ingeniør.
At jobskiftet først skete i 2017
og ikke allerede i 1998, da parret
købte landejendommen, skyldes
flere ting. Dels havde det ikke
været et ønske før, og dels havde
de ikke penge nok, for de skulle
i første omgang bruges på at renovere huset. Og sidst, men ikke
mindst, ville de gerne have børn:
– Fordelen ville have været, at
jeg var 20 år yngre med en stærkere fysik. Men det kunne ikke
ske før på grund af de andre forhold. Desuden ville jeg ikke have
været de oplevelser og erfaringer
foruden, som mine tidligere job
har givet mig. Dem bruger jeg
jo flittigt i dag. Og så har tiden
undervejs udviklet sig til fordel
for vores idé og koncept. Økologi
og lokale fødevarer er mere end
nogen sinde oppe i tiden, siger
Pia, som i en ny træbygning også
fremstiller most og marmelade
af egne frugter og bær.
I dag arbejder hun op til 100
timer om ugen på sit landbrug
SØNDAG 53/2020
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og står selv for samtlige funktioner i rere en person med visioner. At ænvirksomheden. Hun er både gartner, dre tingene skulle være nu og kunne
landmand, frugt- og bærplukker, ikke vente, til jeg blev pensionist, har
hønsepasser, æggeindsamler, admi- hun indset og fortæller videre om sine
nistrator, sælger og bogholder. Selv om tanker ved at drive egen virksomhed:
hun ikke længere har transporten til og
– Nu føler jeg mig på den rette hylde,
fra arbejde, har hun ikke fået mere tid uden at det er et fravalg af min tidligere
til at hygge med familien.
karriere. Glæden ved at være sin egen
– Det er tilfredsstilchef, bestemme over sin
lende at have sit eget
hverdag, kunne være
og se det vokse. Og
udendørs i det grønne
ikke mindst at kunne
med fuglesang hele dastå inde for kvaliteten
gen og følge årets gang
og samtidig gøre noget
på nært hold er dejligt
Som ung var
for naturen og klimaet,
livsbekræftende. Det er
siger hun.
også en tilfredsstillelse
det mig, der
Men hvad driver Pia i
at se sine varer på hylslukkede lyset
det krævende job, som
derne i lokale butikker
efter de andre og og med hjertet at sælge
ville have væltet andre
omkuld?
man kan stå inde
samlede fyrfads- noget,
– Jeg er ambitiøs og
for. Det hjælper mig, at
lysholdere, så
har altid engageret mig
jeg er vedholdende og
100 procent i det, jeg lastædig, kan sætte nogle
de ikke endte i
ver. Jeg brænder for et
mål og også formår at
skraldespanden. indfri dem. Desuden har
renere miljø og vil kalde
mig selv for en tidlig klijeg en evne til at kunne
ma- og miljøaktivist. Som barn og ung forestille mig, hvordan tingene bliver,
var det mig, der slukkede lyset efter de længe før de er blevet til virkelighed.
andre og samlede fyrfadslysholdere, så
Pia og hendes mand har investeret
de ikke endte i skraldespanden. Idealist et par millioner kroner i at rydde skov,
vil jeg ikke kalde mig selv, men sna- købe planter, høns, elektrisk hegn og
maskiner og opføre nye driftsbygninger. Pias mand har udearbejde som
ingeniør, mens hun lægger kræfter og
Pia klarer alle jobfunktioner i sin
mange timer i virksomheden. Den skal
skovhave med frugttræer, bærbuske
være en forretning med overskud og
og rabarber.
ikke kun et hyggeprojekt.
Hvordan hun når til næste niveau
med flere eller færre aktiviteter og måske ansatte, vil hun beslutte den kommende tid. Hendes mål er at opretholde
en rimelig indtægt, men noget bestemt
beløb har hun ikke sat på.
Ulemperne ved at skifte det faste, vellønnede job ud med det usikre lægger
hun ikke skjul på:
– Det har konsekvenser for mængden af fritid og sker blandt andet på
bekostning af tid med familien. Jeg kan
være mindre sammen med børnene, og
Jens og jeg har mindre tid til at dyrke
motion, kultur og venner. Og så får jeg
endnu ikke en fornuftig løn. Men jeg
ligger ikke søvnløs af den grund. Det
sidder i baghovedet, at hvis det her ikke
går, findes der en bagdør, hvor jeg forventer igen at kunne få et spændende
job som ingeniør, siger Pia.
Hun kan ane et mønster i, at hendes
opvækst i et hjem med to selvstændige
forældre – og senere også selvstændige
søskende – måske har sået et frø i hende
til at gå i samme retning.
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SØNDAG 53/2020

itten Hammer Kjølsens forældre var pædagoger. Og ved
siden af udearbejde havde de,
foruden Bitten og hendes bror,
også plejebørn. Det lå derfor lige
til højrebenet for Bitten at læse
til pædagog efter HF og et par
år som medhjælper i en børnehave. På uddannelsen mødte
hun sin mand Troels, og de fik
siden tre sønner, hvoraf de to
stadig bor hjemme:
– Jeg overvejede aldrig andre erhverv
og har ikke fortrudt mit valg. At jeg med
tiden søgte i en ny retning, var ikke et
fravalg, men en udvikling, fortæller
hun.
Ændringen kom fra uventet kant og
var uventet i sig selv. Efter kort tid i en
vuggestue blev hun støttepædagog og
børnehaveklasseassistent på en skole,
hvor hun endte med at arbejde i otte
år. På den måde fostredes idéen om at
studere til lærer med merit:
– For at uddanne mig til lærer tog jeg
orlov fra jobbet. Jeg fik et økonomisk
tilskud til det, og vi valgte samtidig at
være plejefamilie for en 18-årig mand,
som boede i vores anneks i et par år,
husker Bitten.
Da hun ventede sin første søn, begyndte hun at gå til yoga, som på det
tidspunkt for 24 år siden langtfra var
så udbredt som i dag. Det blev hendes
frirum og gav hende fysisk og mental ro
og balance i den travle hverdag:
– Yoga var lige mig, fandt jeg ud af,
selv om jeg aldrig har været specielt
sporty. Så jeg spurgte min lærer, hvordan man blev yogalærer. Det foregik i
Sverige over flere år, sagde hun, men
det var jo ikke realistisk for mig med
familie og mindre børn. Så mens jeg
uddannede mig til lærer i København,
fandt jeg et yogahold dér. Det åbnede
virkelig mine øjne, da det viste sig
at være mere jordbundent og ligetil
end det hold, jeg tidligere havde gået
på. Samtidig erfarede jeg, at der også
fandtes en 2-årig yogauddannelse i
Danmark.
Glad og energisk kom Bitten hjem
og fortalte Troels, hvor gerne hun ville
være yogalærer. Han svarede straks:
”Ja, gør det. De 50.000 kroner, det koster, skal vi nok finde”:
– Troels’ opbakning var afgørende.
Men havde jeg ikke fået den, havde
jeg måske nok rykket før eller siden
alligevel, hvis ønsket havde været
brændende nok, erkender Bitten i dag.
Efter to år var Bitten uddannet yogalærer hos Dansk Yoga. Hendes mand
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var selvstændig pædagogisk konsulent
og musiker, så Bitten havde en idé om
at være pædagog på deltid og yogalærer resten af tiden. Men hurtigt kom
yogaen til at fylde mere:
– Jeg kendte mange i mit lokalområde, ikke mindst mødre, som fulgte
deres børn til fodbold og andre fritidsaktiviteter ligesom jeg. De opfordrede
mig til at stable et yogahold på benene
og agerede endda prøvehold til min
eksamen. Derefter åbnede jeg mit eget
yogacenter, Yogapraxis, og underviste
gennem aftenskolen for firmaer, hos
fysioterapeuter og i eget regi. Det gik
støt fremad, og jeg var en af kun få yogalærere i området på det tidspunkt.
Ikke alene faglig dygtighed som
yogalærer, men også et udadvendt
iværksætter-gen bragte hurtigt Bitten
fremad i sin nye profession. Hun fandt

selv kursister, blandt andet ved at lægge
flyers i postkasser og butikker, og hun
havde blik for den enkelte kursists velbefindende og blev derfor en populær
underviser. Men hun arbejdede meget
alene og savnede kolleger:
– Jeg elsker at sætte nye projekter
i søen og har gennem årene lavet
sommer-drop in-yoga og yoga- og qi
gong-retreats herhjemme og i udlandet
sammen med Troels, som er qi gongog meditationslærer ved siden af sit
øvrige arbejde.
– Af natur er jeg god til at klø på og
gennemføre det, jeg har sat mig for. Jeg
overvejede derfor at søge noget pædagogisk arbejde igen ved siden af yogaundervisningen. Men så blev jeg headhuntet til at undervise på min gamle
yogauddannelse. Dér kan jeg formidle
alt, hvad jeg er god til, til mine elever.
Det er især modne kvinder, som vil have
noget nyt ind i deres liv. Desuden underviser jeg stadig som før flere gange om
ugen hjemme i Nordsjælland.
Bitten ser ikke fravalget af sin pædagogiske baggrund som et tegn på,

– Min natur er, at jeg klør på, sætter
projekter i søen og følger op. Det har
været min største styrke, føler Bitten.

at hun burde have valgt en anden uddannelse som ung:
– Mit jobskifte var snarere en ny
måde at bruge mit gamle fag på. Men
jeg kan somme tider tænke, hvor utroligt det er, at jeg har fået lov at fordybe
mig, leve af yogaen og få en blomstrende karriere ud af det.

Overtog fitnesscenter

FRA PÆDAGOG
TIL YOGALÆRER
– At jeg med tiden
søgte i en ny retning,
var ikke et fravalg,
men en udvikling.

Bitten er 49 år og vil ikke afvise, at hun
finder en ny vej senere i livet. Hun er
dog vældig tilfreds med at være, hvor
hun er lige nu. Men samtidig er hun – og
hendes mand Troels – meget entreprenante med nyt på tegnebrættet hele
tiden. For et år siden købte de det lokale
fitnesscenter sammen med et yngre
vennepar og lagde Bittens yogacenter
ind under fitnesscenteret:
– Mine elever på yogauddannelsen
fortæller tit om de betænkeligheder,
de har ved at kaste sig ud i en ny uddannelse ved siden af det job, de har
i forvejen. Mange er i tvivl, om de tør,
og er bekymrede for alt det, der kan gå
galt. De bliver dog overraskede over,
at de sagtens kan have et deltidsjob og
undervise i yoga samtidig, siger Bitten,
som for tiden er i gang med en ny uddannelse som åndedrætsterapeut. n
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