
Reisebrev fra International Intensiv 
Training (IIT) i Danmark 16.-25. juni 
Etter at jeg hadde vært på kurs med Carl Plesner i april, så fikk jeg en ide om at jeg ville kjøre 

løpet med IVK. Jeg var høyt oppe og synes det var magisk hva IVK kunne gjøre av forskjell i den 

virkelige verden, noe som Carl sitt prosjekt i Ukraina viser. Jeg gikk hjem og sjekket hva denne 

IIT'en egentlig var, og tenkte at det jo for så vidt så hyggelig ut, og at det sikkert var nyttig, selv 

om jeg ikke helt forsto hva det gikk i. 

Jeg gikk noen runder med meg selv, før jeg 

valgte å hoppe i det, ta meg fri fra jobb og bruke 

oppsparte midler for å gjøre, og det angrer jeg 

ikke et sekund på i dag. Kort fortalt, å være på 

en IIT er en opplevelse av de sjeldne, som en 

veldig intens og lærerik leirskole for voksne. 

Masse klemmer, følelser, lek, god mat, 

naturskjønne opplevelser, spennende 

mennesker fra hele verden og mye mer. 

Martiniussenteret på Klint  

Da jeg kom var det nesten midnatt så jeg fikk 

ikke sett stedet før neste morgen. 

Martiniussenteret på Klint på helt nord på 

Sjælland var stedet, og det var rett og slett vakkert: Lavenderbusker overalt, vakre 

roser/stauder, store duftbusker og velstelte plener. Et perfekt område å trekke seg tilbake fra 

omverdenen. Også litt uvant var maten, som var vegansk, noe jeg ikke har forsøkt tidligere, 

men tilberedt med kjærlighet, smakte helt fantastisk, og jeg savnet ikke kjøtt og ost så mye 

som jeg trodde. Det var godt å få rensket opp kroppen litt, og jeg har i ettertid har, i samråd 

med min kone, bestemt meg at familien skal over på vegetar-kost, inspirert av maten vi fikk. 

Nærheten til stranden og de vakre omgivelsene var som balsam for sjelen, og med minimalt 

av andre mennesker, var det flott å kunne ha hele senteret for seg selv. 

 



 

Innhold på IIT'en 

Første dag handlet like godt om hvordan vi skulle befri oss fra samfunnets lenker, og skape 

forbindelse med oss selv, så det var en fin start på å bygge et felleskap med mennesker fra 

hele verden. De neste dagene var det fokus på følgende tema: Uttrykke seg ærlig, empatiens 

dynamikk, healing og transformasjon, megling, deling IVK/IVK i skole, forandre verden, 

takknemlighet.  Dagen startet fra 6-8 med frivillige aktiviteter, som: Yoga, løping, svømming, 

syngingen, før programmet startet og sluttet klokken ni, altså tolv-timers dager for de som 

orket det. Det var helt greit  å avstå fra kvelds-sesjonen, og mellom slagene var det mat, pauser 

og tid til ettertanke og empati. Så det var ikke noe hvilehjem, men masse læring, og man måtte 

ta vanskelige valg. Det gikk fire forelesninger på en gang og man måte velge en, noe som til 

tider var vanskelig. Noen foredrag ble satt opp på ny etter ønske fra de som virkelig ønsket å 

få det med seg. Mange deltakere avholdt også sesjoner under lunsj og middag, samt det var 

også et stille-bord til kontemplasjon og ettertanke. Bildet under viser de forskjellige 

forelesningene de forskjellige dagene, så anslagsvis 70-80 forelesninger. De fleste ble holdt av 

trenerne på IIT'en: Jeff, Gina, Kathleen og Kirsten, men noen av andre deltakere 

(kveldssesjonene). 

  



"Immersion experience" 

Jeg lurte litt på dette utrykket da jeg leste 

om oppholdet, og googlet det til å bety en 

opplevelse av å gå dypt inn i materien. Som 

relativt ny I IVK-gamet, så var jeg klar for å 

lære, og gi meg hen og by på meg selv. Vi 

startet med å snakke om "the beauty of 

needs", eller fritt oversatt, "det vakre ved 

behov". Og det skulle gå mye I det: 

identifisere sine egne og andres behov bak 

følelser og sjakalspråk. Det skal sies at det er vanskeligere enn det høres ut som, og når man 

hele tiden går rundt og leter etter behov, så blir man litt små-gal. Jeg tror det var dag 4 eller 5 

at mange var nådde et "metningspunkt", og folk kunne ikke lenger bare være i hodet, fordi 

hodet var fult. Det var på dette tidspunktet at hjertene åpnet seg, og det ble en mer autentisk 

opplevelse. Dette var dagen vi fikk fri etter lunsj for å dra ut i naturen og kontemplere i stillhet 

over våre intensjoner med hvorfor vi var kommet hit. Jeg satte meg i en blomstereng og så på 

sommerfugler, bier og humler som danset fra blomst til blomst. Disse 5 timene i stillhet var 

fantastiske, for man glemmer at man jobber hele tiden når man har det gøy, men det er behov 

for stillhet og tid til å integrere det man har lært også. 

IVK-bevissthet 

Selv om IVK har en form med sine observasjoner, 

følelser, behov og anmodning, så er det IVK 

bevisstheten vi er på jakt etter. Det er lett å henge seg 

opp i det tekniske i gjennomførelsen: hvordan man 

spør, hva man skal si/ikke si, kroppsspråk osv. Men å 

finne frem til IVK-bevisstheten for en som er ny (eller 

erfaren også) er ikke bare enkelt. IVK handler om å 

komme i kontakt med hjertet, ditt eget og andres, og 

den forbindelsen mellom hjerte til hjerte er det vi 

kaller empati. Dermed handler IVK i mine øyne om å 

våge å være sårbar, og våge å by på seg selv. Jeg 



bestemte meg første dagen for å satse det jeg hadde og være sårbar, men det er vanskeligere 

enn det høres ut som. Vi har alle noen "forvrengte kjerneverdier" som forteller oss at vi ikke 

er gode nok, at verden er farlig/utrygg, at det er knappe ressurser. For meg handlet det om at 

jeg ikke skulle være til bry, og ikke ta plass. Det jeg delte var jo bare teit i forhold til andres 

delinger. Når vi samlet oss i storsirkel med over 50 mennesker, så var det kun et fåtall som 

kunne snakke på grunn av knapp tid, så jeg laget med en ide om at jeg ikke var interessant nok 

til å ta den plassen. Dette overvant jeg, og jeg tok den plassen jeg fortjente, og de andre var 

veldig takknemlige for mine ærlige delinger, og at jeg var så autentisk og sårbar, og at de satte 

pris på å se meg snakke fra hjertet. Det var flott å høre, og i løpet av IIT'en så overvant jeg en 

eller to av mine "forvrengte kjerneverdier". Etter ti dager med IVK på agendaen 24/7 så 

begynner jeg å forstå at IVK ikke er en teknikk, men en livsstil: Det handler om å åpne opp 

hjertet og våge å være ærlig med seg selv og oppriktig glad i andre mennesker. IVK er litt som 

golf: Det er vanskelig å mestre teknikken, men når teknikken sitter så blir en fort god og en 

slipper å tenke så mye. Men som i golf så blir man aldri utlært og man han alltid bli mer presis 

og nøyaktig, og fininnstille slaget, på samme måte som en IVK'er kan fininnstille spørsmålet 

eller responsen til et annet medmenneske. Og om man har lært teknikken feil i golf, så vil man 

raskt stagnere, og man kommer seg ikke videre. Slik er det også i IVK: Glemmer man å bruke 

hjertet (som er en del av teknikken), så vil man ikke skape de gode forbindelsene fra hjerte til 

hjerte. 

Fellesskapet 

Noe av det flotteste med å være på 

"leirskole for voksne" er det samme som 

for barn, nemlig muligheten til å treffe 

masse spennende nye mennesker. Vi var 

50 deltakere fra over 20 land, så det var 

en flott bukett med mennesker. Noen 

erfarne, noen nybegynnere, noen under 

30 og noen over 70, kort fortalt en 

ganske forskjellig gjeng, som tilslutt ble 

et sammensveiset felleskap. Alle var 



veldig inkluderende og åpne, og vi hjalp 

hverandre med å bli en del av fellesskapet. Vi 

sang, lagde mennesketårn og lekte på gresset, 

hadde nattsvømming, feiret st. hans med 

hverandre, vi klemte mye og mange hadde yoga 

om morgenene. Da vi dro hadde vi knyttet 

mange bekjentskapet og laget et nettverk av 

mennesker som vi kunne ta kontakt med og vi 

trengte empati eller støtte. Bildet viser vår 

"Empati venn nettverk" som vi laget for at alle 

skulle ha noen å ha kontakt med etter at vi kom 

hjem. IVK fokuserer veldig på fellesskap og 

derfor er det viktig å bygge relasjoner som ikke 

er flyktige, men som kan utvikle seg til vennskap med tiden. 

Norsk fellesskap  

Det var også veldig fint at tre av de fem i styret i IVK Norge var tilstede, og også tre som ikke 

sitter i styret, så vi var en god delegasjon fra Norge. Det ble klart etter at vi hadde vært der en 

stund at alle(!) norske ville sette i gang/fortsette med prosessen for å bli sertifisert trener. Så 

i løpet av IIT'en så var det blitt knyttet sterke bånd, og utfallet er at det "forhåpentligvis) er 

nærmere ti sertifiserte trenere i løpet av en fem årsperiode. I dag er det kun Annikken som er 

sertifisert, men snart satser vi på at hun kan få et fellesskap av trenere å støtte seg på. Dette 

vil forhåpentligvis bety at aktiviteten i IVK Norge vil ta seg 

litt opp med tanke på kurser og eventer, for det er en 

veldig positiv stemning i IVK Norge om dagen, og når dette 

reisebrevet når trykken har vi som ønsker å sertifisere oss 

allerede hatt vårt kick-off møte for å legge en plan for 

veien videre. Så det er bare å si fra om det er flere av dere 

som lurer på om de skal sertifisere seg, men som har sittet 

på gjerdet i påvente av at flere skal sette i gang. Vi ønsker 

alle hjertelig velkomne til å ta kontakt om dere har 

spørsmål. Bildet viser fire av seks norske deltakere. 



Kan det anbefales å dra på IIT? 

JA! Jeg var personlig ikke forberedt på hva en IIT var eller skulle være, så jeg hadde nok ikke 

veldig høye forventninger, med andre ord et godt utgangspunkt for å bli fornøyd. Jeg hadde 

trodd at jeg skulle lære mye, og det har jeg også gjort, men at jeg skulle forstå så mye var jeg 

ikke forberedt på. Å være på denne IIT'en var som å pusle sitt eget puslespill, og hver morgen 

fikk vi ti eller flere valg til å finne de brikkene vi trengte til vårt puslespill. Noen ganger virket 

det som om en to timers leksjon fikk en viktig brikke til å falle på plass, og at jeg etter å ha 

funnet noen viktige brikker, kom hjem som et helere menneske. Det er klart at en slik IIT er 

for de som synes IVK er gøy og som ønsker selvutvikling, men alle kan nok delta om de ønsker. 

Jeg vil anbefale de som ønsker seg et felleskap og de som lurer på om de skal sertifisere seg å 

dra på en slik IIT. Det var mange av oss på denne IIT'en som tok valget om å bli sertifiserte 

trenene, og jeg tror det kan være lurt å ha vært på en IIT for å forstå hva IVK-fellesskapet 

handler om, slik at man vet bedre hva man går til. 

Jeg er glad for at jeg dro, og det er min kone også, og forhåpentlig mine venner og bekjente 

også. For jeg vurdere det slik at jeg forandret meg i løpet av disse ti dagene, og jeg ble et bedre 

mennesker. Før trodde jeg at jeg visste hva empati var, nå vet jeg hva det ikke er… Og det er 

en vesentlig forskjell, for av og til blir våre gode intensjoner kapret av dårlige strategier. Og jeg 

sitter igjen med et setning om hva IVK er i hodet mitt: IVK er å lete etter strategier som på 

best måte tilfredsstiller flest mennesker behov. Så derfor er ikke smerte og sorg lenger 

fiender, men livets skjulte skatter som vi kan løfte opp og gjøre om til våre indre styrker. 

Tilslutt vil jeg avslutte med en setning som jeg laget selv, og som for meg oppsummerer 

opplevelsen jeg har hatt på IIT Denmark 2017: 

"Det vakre ved å anerkjenne smerte og sorg er at vi trår utenfor vår 

komfortsone og tillater oss å bli noe større og helere enn vi trodde vi 

kunne være." 

Med en sommerlig hilsen 

 

Øyvind Sandve, Markedsansvarlig IVK Norge 


