
Trænings program
 

 

 

Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser,

der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre dem!? Programmet skal.udføres så glidende så

muligt og lade dine bevægelser følge dit åndedræt. Denne metode åbner enegierne i kroppen og giver plads til nye

indtryk. Forbedrer balancen, fordøjelsen, styrker kropskernen og giver en bedre kropsholdning. Du vil opleve mere

energi i hverdagen, samt nemmere ved at håndtere de daglige udfordringer. 

Lav evt. programmet om morgen til en frisk start på dagen. Ellers se hvor du har 4- 15 minutter fri. Den bedste start

du kan give dig selv, er at udføre programmet hverdag i en måned + en uge. Derefter vil din underbevidsthed så

acceptere det som en ny vane. VIGTIGT: Glemmes 1 dag skal du starte forfra, så lov dig selv en god start! 



1. Stræk op og sving forover 
	Start stående og på en indånding stræk armene op med samlet hænder. Fold bag nakken.

	Ånd ud på vejen ned og lad hovedet falde forover samt armene svinges med rundt. Stræk let i benene til sidst. 

	Ånd ind og fortsæt så øvelsen 3 gange.

 
HUSK 
Ånd ind stræk op

Ånd ud sving forover

Smal stilling

3 gentagelser

  



2. På hug og sidestræk 
	Start med at sætte på hug, lad armene hvile på lårene og ånd ud. 

	På en indånding strækker du kroppen op med armene over hovedet og ud til en af siderne. Hoften vil pege i modsat

retning og hold hovedet lige ud.

	På udånding ned i hug stilling igen. Ånd ind og stræk til modsatte side.

	I alt 3 gentagelser til hver side.

 
HUSK 
Ånd ud sid på hug

Ånd ind stræk til siden

Hold ryggen ret

Bred stilling

3 gentagelser hver side 



3. Nakkeløsner 
	Stå i normal stilling, afslappet med ret ryg. Bevæg hovedet forover på en indånding og lad det hænge afslappet mens

du ånder ud. Ånd ind og bevæg hovedet tilbage, hold stillingen i ryggen og gerne med tænderne samlet uden at

spænde, ånd ud i denne position.

	Det samme med siderne, bevæg hovedet på indånding og lad strækket komme på udånding. 

	1 stræk forover, bagover og til siderne.

 
HUSK 
Indånding og bevæg hovedet i position

Udånding lad tyngden af hovedet strække

Skulderbredde

1 stræk i hver position 



4. Skulderrul 
	Stå oprejst med 2 fødders bredde. Slap af i skulderne og tag armene om på ryggen, mens den ene holder om håndledet

på den anden. 

	Ånd ind og før skulderne fremad og op ad, ånd ud og fortsæt tilbage og ned. Fortsæt rundt på næste indånding.

	3 rulninger i alt.

 
HUSK 
Indånding skulder frem og op

Udånding tilbage og ned

Skulderbredde i stand

3 gentagelser 



5. Propellen 
	Stå som et kors, dvs. 3 fødders bredde, hofterne lige frem. Armene strakte ud til siden. Forestil dig der går et

kosteskaft fra den ene hånd gennem nakken ud til den anden hånd. Hold dem sådan.

			På en indånding drejes venstre eller højre arm tilbage og lader hovedet følge med. Så langt tilbage du kan, mens

hofterne holdes lige.  Drejningen foregår ved maven og i rygsøjlen. Ånd hurtigt ud og kom til start stilling. Samme til

den anden side.

I alt 6 drejninger til hver side.

 
HUSK 
Indånding træk tilbage

Udånding frem til start

Hold hofterne lige og roter i maven

Bred stand

6 gentagelser i alt, 3 til hver side 



6. Elvis-Pelvis 
	Stå med 1 fodsbredde

	Det er bækkenet der skal køre rundt og start med at lade det falde fremover på en indånding. Din røv vil strutte. Kør så

bækkenet rundt i cirkler, ånd ind bækkenet fremad .

	På udånding kommer røven ind under kroppen og bækkenet bagud. 

	Lav 3 cirkler hver vej. 

 
HUSK 
Indånding røven stritter, hoften frem

Udånding ind med røven, hoften tilbage

Let bøjet ben og hold maven i ro

Skulderbred stand

3 cirkler hver vej 



7. Himmel og jord 
	Her startes stående med en smal stand, 1 fods bredde.

	Ånd ind mens du bøjer lidt i knæene og tager armene op foran ansigtet. Her spænder du op i hele kroppen. Ånd ud og

stræk den ene arm op og løft det modsatte ben.

	Ånd ind og kom ned igen og spænd hele kroppen med armene oppe foran ansigtet.

	I alt 3 gentagelser hver side.

 
HUSK 
Indånding spænd alt

Udånding stræk arm og modsatte ben

Smal stand

3 gentagelser hver side 



8. Langrend 
Starter stående og i et hop støder du det ene ben frem og det andet tilbage. Skift og stød det andet ben frem, som i

langrend på ski. Hold overkroppen lodret og kig frem ad. Bevægelsen skal være blød og let. I starten kan det være

noget hårdt, det bliver lettere efter en 3 dage.

	Din vejrtrækning skal gerne være i takt med at du tager 2 - 4 hop. 1 vejrtrækning til 2 hop. Langsomt byg det op til 4 -

5 hop. Gode dybe vejrtrækninger.

	I alt 14 - 20 gentagelser. 1 hop er en gentagelse

 
HUSK 
Ret ryg

Lette stød 

2 hop pr. vejrtrækning, gerne flere

14 - 20 gentagelser 



9. Baller op og ned 
	Her placere du hænderne i gulvet, strækker armene og træder tilbage med fødderne, som til en armbøjning. På en

indånding skubber du røven i vejret, træder hælene i gulvet og lader hovedet komme ind mellem de strakte arme. Du

kan nok se din mave. 

	Ånd ud og bevæg røven mod gulvet, hold armene strakte og hovedet vil komme op og du kigger lidt op ad. Evt. brug

en ekstra vejrtrækning i hver position i starten. Målet er at have hele bevægelsen på 1 vejrtrækning.

	3 gentagelser i alt.

 
HUSK 
Indånding røven i vejret, hælene presses i gulvet

Udånding hovedet op og brystet frem

Strakte arme hele øvelsen

3 gentagelser 



10. Rok og rul 
	Sæt dig på numsen, benene i skrædderstilling med fødderne samlet, kroppen ret eller lettere foroverbøjet.

	Ånd ind, krum ryggen og lad dig rulle tilbage, mens armene kommer over hovedet til at tage af for nakken. Kom op

med benene i luften.  Hold benene  bukket. 

	Ånd ud her og lad dig rulle frem igen på en indånding. Saml fødderne og lad overkroppen falde forover sammen med

hovedet, ånd ud i slut position. 

	På indånding ruller du igen. I starten kan det føles som en lidt bumpet oplevelse. Det vil jævne sig ud efter 1 - 2 uger.

	3 gentagelser.

 
HUSK 
Indånding rul 

Udånding blive i slut position

Armene over hovedet for at beskytte nakken

3 rulninger 



11. V-løft  
	Lig fladt på ryggen. Armene langs siden.

	Ånd ind og løft hovedet, press lænden i gulvet og løft så benene strakte eller bøjet op, så du ender i et V, set fra siden. 

	På udånding ligger du først benene ned på gulvet og sænk så kroppen, ryghvirvel for ryghvirvel ned, tilsidst hovedet.

	3 gentagelser.

 
HUSK 
Indånding løft op i V

Udånding kom ned

Hovedet først op og sidst ned

Jo mere strakte ben jo hårdere er øvelsen

3 gentagelser 



12. Vuggen med vibrator 
	Lig på ryggen. Press lænden i gulvet og løft hovedet derefter benene samlet og bøjet 

	Spænd i kropskernen og vip frem og tilbage. De mindste vip du kan og ånd hurtigt ind og ud. 1 vejrtrækning på hvert

vip! Slå til sidst med fingrene på det nederste af maven og mærk spændingen.

	10 gentagelser.

 
HUSK 
Pres lænden i gulvet

Hurtige vejrtrækninger

Slå med fingrene på det nederste af maven til sidst, mærk spændingen

Jo mere strakte ben jo hårdere

10 hurtige vejrtrækninger 



13. Svanedyk og faldskærmsspring 
	Du skal ligge på maven. Stræk armene ud over hovedet og benene holdes strakt. 

	På indånding løfter du armene og benene fra gulvet, og spænder op i ryggen. Løft hovedet med i forlængelse af

armene. 

	Hold spændet oppe og tag 3 dybe vejrtrækninger.

	På sidste udånding sænker du armene og benene igen. Trak vejret 1 gang og på næste indånding kom op og hold.

	3 gentagelser i alt.

 
HUSK 
Indånding løft arme og ben, hovedet følger med

Bliv oppe i 3 dybe vejrtrækninger

Kom ned på sidste udånding

3 gentagelser 



14. Fri bevægelse 
	Her er ingen regler, frit flow for dig. Bevæg kroppen som du lyster og vil. Hold dig igang med spontane bevægelser i

mindst 30s.

Lad din kreativitet udfolde sig og udtryk dig som du vil.

	Rul rundt, stå og lad kroppen bevæge sig op og ned, højt som lavt. Husk at få lidt variation ind i det fra dag til dag.

	30 sekunder minimum.

 
HUSK 
Dyb og rolig vejrtrækning

Bevæg dig uden at tænke, spontant og som du vil!

30sekunders konstant bevægelse 



15. LIG STILLE og giv slip 
	Lig ned fladt på ryggen, armene lidt ud til siden. Træk vejret dybt ned i maven og lad brystet hæve sig med bagefter. 

	Åndud og gentag. 5 dybe indåndinger og så giv helt slip i 1 minuts tid. Fri sindet for tanker og lad dig selv nyde

stilheden.

	Stræk dig og kom op.

 
HUSK 
GLEM ALT - Giv slip på kroppen ;)

Ja det er sku et paradox at huske at glemme ;)

Lad alt komme og gå

5 dybe vejrtrækninger

1 - 2 minutter 



16. Forslag efter træning 
	Giv kroppen et dejligt varmt bad. Rigtig varmt. Slut det så af med et koldt, gradvist koldere og koldere fra gang til

gang. Til du er klar til iskold afslutning. Bare 10 sekunder er nok.

	Gnub kroppen varm og frisk i håndklædet og nyd et vågent og friskt sind. Klar til at modtage og møde dagens

muligheder og udfordringer!!

	Lev i dag, i morgen er det måske for sent!

 
HUSK 
Når vi udfordrer hvad der er komfortabelt udvikler vi os.

Desuden renser det tanker :D

10 sekunders koldt bad
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