
NYHETER, SIDE 3

Foreslår
utvidet
skjenking

FOTO: YNGVE BROX GULDBJØRNSEN

� Jan Hellstrøm og Kjerstin Marthinsen fra Oslo 
har kjøpt hus i Myken. 
� I helga arrangeres seil- og kokkekurs på øya, på 
bildet: Eivind Tverrå, Anita Huka Johannessen, Ing-
er Totland og Ørjan Skonseng.

REPORTASJE, SIDE 18-19

– Fant det gode liv
Par fra Oslo kjøpte hus, og ferierer i Myken

Tiltak mot tåka
Navigasjon med satellitt vil 
bedre landingsforholdene 
på Stokka i tåke. Anlegget 
skal stå klart til sommeren.

NYHETER, SIDE 8

Liv i Sørgården
på Buøya

REPORTASJE, SIDE 14-15

LEDER: La barna oppleve at de mottas med varme, på skole og på skolevei. Side 6
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Jostein møter:
Hans I. Henriksen

HELG, SIDE 20-21

Kafé på Bjørn
Linda Lisø har kjøpt Bjørnsk-
roa, så nå kan kaffetørste 
reisende i fergekø, og andre 
besøkende, se fram til at hun 
åpner Øyan Bistro i oktober.

NYHETER, SIDE 10

Overskudd til
kreftsyke barn
Sommerens avgangsklasse 
ved Leirfjord barne- og ung-
domsskole gir overskuddet 
etter klasseturen til kreftsyke 
barn. Summen er på 
16.121,65 kroner.

NYHETER, SIDE 11

Tlf. 75 06 37 10 Mob. 913 54 166

Hansens Bilverksted AS
Sandnessjøen

Golf

Fra kr 240.900,-. Lev. Helgeland.



VIKTIG TRE: Det dekorerte treet har en platting rundt, der en del 
av undervisning og instruksjon foregår.

FORELESNING: Noe av kurset er basert på undervisning inne som 
forelesninger. Lokalet befinner seg i et naust, som er under stadig 
restaurering.

MEDITASJON: Her er dagens farger som skal danne utgangs-
punkt for to timers stille meditasjon i skogen. Deltakerne sitter 
hver for seg under denne prosessen.

KONTAKT: Innledende tromming med fingrene stimulerer thy-
mus øverst i brystet, og fører til bedre kontakt med pusten og 
prosessene under den kommende meditasjon.

bruke de to neste timene til.
Til kurset var det laget et 

kompendium, der alle delene 
ble gjennomgått. Nå har det 
fargevekslingen fra grønn til 
blå og tilbake igjen som var 
den praktiske delen. Delta-
kerne skulle finne seg et sted 
ute i skogen hver for seg, og 
sitte der i to timer og konsent-
rere seg om dette, mens de 
samtidig kontrollerte pusten 
gjennom et punkt øverst i 
brystkassen kalt (Sinus) Tymus. 
Øvelsen startet med at alle satt 
med lukkede øyne en periode 
og banket på dette punktet. 
Inge veiledet dem om den vi-
dere gangen, og dermed gikk 
de hver for seg ut i skogen for å 
gjennomgå sine øvelser.

– Hensikten er å ta tilbake 
styringen over egne tanker, og 
ta stilling til ting ut fra deg selv 
og hva du mener. Å være ærlig 
uten å angripe andre, for sam-
arbeid er viktigere enn kamp. 

– Frie mennesker er målet 
med mitt arbeid, sier Inge Ås 
på Buøyen kursgård 

Tekst og foto: 
Bjørn Økern

desk@hblad.no   75070300

som påfyll til videre arbeid.
Irèn Kvist som kom fra 

Oslo, kunne fortelle at hun 
hadde vært på slike kurs tidlig-
ere, og hadde nok ikke reist 
hele denne veien hvis ikke Inge 
hadde vært her.

– Inge er veldig flink til å få 
oss til å tenke selv, og er en stor 
kapasitet. Hun er veldig til 
stede, og vil at andre også skal 
være til stede i sine liv.

– Han er ingen guru, men en 
veldig flink veileder, hevdet 
alle.

FORELESNINGER. I praksis 
var kurset en blanding av fore-
lesninger og aktiviteter i natu-
ren, delvis samlet og delvis 
hver for seg i meditativ sam-
menheng.  Denne gangen job-
bet de med et tema: Hvordan 
vi avskjærer oss fra omgivel-
sene når vi ikke føler oss vel 
der. 

Etter den felles lunsjen (Der 
Kjersti var kokk med to ut-
nevnte hjelpere) var det fore-
lesning ute i skogen. Sittende 
rundt et tre pyntet med for-
skjellige fargede tøystykker og 
en hjerteformet stein plassert 
mellom greinene, instruerte 
Inge dem om hva de skulle 

SELVUTVIKLING. Det er ikke 
tilfeldig at virksomheten fore-
går på ei øy, for omgivelsene 
med hav og natur er viktige 
elementer i den virksomheten 
Inge Ås driver. Det høres kan-
skje litt høytidelig ut å utvikle 
seg selv, som en slags egotripp, 
men det er alt annet enn hen-
sikten.

– Skal vi håpe på å skape et 
bedre samfunn, må hver enkelt 
av oss gjøre en jobb med å 
tørre å stå fram med hva vi 
mener.  Å gå i takt skaper ikke 
noe demokrati, hevder Inge Ås

Arbeidet med selvutvikling 
foregår med et konsept som 
består av holistisk innsikt og et 
ressursorientert konsept, ba-
sert på en modell som Inge Ås 
har utviklet og kaller Iliana-
modellen. Det er kurs både for 
dem som vil arbeide med sin 
private utvikling, og for dem 
som vil arbeide i profesjonelle 
sammenhenger. Målet er å 
bidra til å utvikle egen trygg-
het for egne meninger, og ikke 
minst en forståelse for at livet 
har mye å by på. 

– Trygge mennesker tør å 
samarbeide med alle, ikke bare 
med dem som er lik en selv, 
hevder Inge Ås.

IKKE TERAPI. Utgangspunktet 
er at trygge mennesker ikke så 
lett lar seg manipulere, hver-
ken av andres meninger, mote-
press, omgivelsene eller 
politikere. 

– Dette er ikke for folk med 
problemer, fordi det ikke er 
terapi vi driver med. Men vi 
har erfaring for at mange 
kommer til Iliana akademiet 
fordi de har det vondt, og fort-
setter fordi de blir bedre.

De holistiske modellene 
som Iliana akademiet benytter 
seg av er mer enn tre tusen år 
gamle, og består i å kople 
følelser, tanke, pust og mål 
sammen. Det er ikke nok med 
intellekt og språk. Lyd, lys far-
ger, natur og stillhet vil øke 
tilstedeværelsen på alle plan. 
Og målet for den enkelte blir 
da som det viktigste å heve 
etisk adferd, å vekke kreative 
evner for å finne nye løsninger, 
og til sist å etterprøve deg selv 
slik at du vet at valgene er rett.

Kurset på Buøyen kursgård ( 
ikke Buøyen Kursgård) denne 
uka var et fordypningskurs 
med åtte deltakere, hvorav en 
mann. Som regel er fjerdede-
len menn. Iliana akademiet gir 
fagutdannelse i livsveiledning, 
og alle deltakerne disse regn-
tunge dagene var ferdig ut-
dannet, eller i ferd med å bli 
det. Derfor var denne sam-
lingen primært for dem selv, 

GÅRDEN: Buøyen kursgård ved Austbø. FOTO: INGE ÅS

Livsveiledning  
KURS: Inge Ås har restaurert den gamle Sørgården på Buøya ved Austbø,          
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LUNSJ: Felles lunsj inne på kjøkkenet. Trangt med hyggelig dekket opp med eggerøre, laks og lun potetsalat Irèn Kvist med stripete trøye midt på bildet.

g i havgapet
           og driver nå kurs i selvutvikling på den lille øya.
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