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Øvelserne er inspireret af kinesisk medicin og er super-

nemme at integrere i din hverdag – blot 10 minutter 

kan gøre en kæmpe forskel 

Jeg garanterer at du ikke vil fortryde det hvis du går i 

gang. Gevinsten er på sigt, færre smerter, mindre 

stress, større overskud, bedre søvn osv. osv. listen over 

positive forandringer er lang som en midsommerdag, 

så giv dig selv den allerbedste gave og gå i gang 

allerede nu med at skabe positive forandringer i din 

hverdag.  

• Akupressurpunkterne kan du fx trykke på, når du 

sidder på jobbet foran din skærm. 

• Rygstrækøvelsen kan du lave de fleste steder, 

hvor der er gulvplads til rådighed, både på job 
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OBS: Det er altid vigtigt, hvis 
du har alvorlige eller 
længerevarende symptomer 
på stress såsom hjertebanken, 
svimmelhed, hukommelses- 
problemer og søvnbesvær at 
kontakte egen læge for at få 
stillet den rigtige diagnose. 
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og derhjemme. Du kan med fordel lave det flere 

gange om dagen, hvis du har smerter i ryggen.  

• Åndedrætsøvelsen kan kombineres med 

rygstrækøvelsen, således at du trækker vejret 

dybt ned i maven, mens du ligger de 10 

minutter i rygstrækket  

Jeg anbefaler dig at lave øvelserne hver for sig de 

første par gange, indtil du mestrer dem. Herefter kan 

du kombinere dem som det passer dig. 

1. Akupressur 
Akupressurpunkter er identiske med 

akupunkturpunkter, forskellen er blot at du med 

akupressur behandler et punkt med tryk i stedet for at 

indføre en nål.  

Der findes i alt 12 meridianer som er spejlet på hver 

side af kroppen. Alle organer har en meridian, så der 

findes fx en hjertemeridian, en lever- meridian, en 

lungemeridian, en mavemeridian osv.  

Min egen oplevelse med akupressur på punkterne 

præsenteret herunder, er nærmest uden undtagelse, at 

tunghed og en begyndende hovedpine letter markant 

efter et par minutter. Jeg kan tænke klarere og får 

større overblik over dagens opgaver.  
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Sådan udfører du akupressur på 
de 3 punkter 
Brug pegefingeren til at finde punktet. Ofte vil tryk på 

punktet fremkalde en skarp men ikke uudholdelig 

smerte. Brug evt. lange fingeren som støttefinger.  

Når du har fundet punktet, lægger du en lille smule 

tryk på området og bevæger fingrene i cirkulære 

bevægelser. Prøv dig frem med, hvor meget tryk, der 

skal bruges.  

1) Galdeblære 12: Gb 12 er et meget brugt punkt, 

som ligger i starten af galdeblæremeridianen. Punktet 

gavner hele hovedregionen, beroliger sindet og 

afhjælper besvær med at dreje hovedet pga. af nakke 

stivhed.  

Bruges især til at afhjælpe hovedpine, spændinger og 

smerter i øvre nakke og skulder region.  

2) Tai Yang: Tai yang er et extra punkt og ligger ikke 

på en specifik meridian. Tai yang er et fantastisk punkt, 

som køler og klarer øjnene. 

Punktet bruges særligt til at lindre hovedpine, træthed 

og tyngdefornemmelse i hovedet, svimmelhed, 

tandpine og øjenubalancer. 

3) Blære 2: Blære 2 er et punkt på blæremeridianen. 

Bruges især til at afhjælpe smerter i øjenbrynsområdet, 

frontalhovedpine, svimmelhed, irriterede slimhinder i 

næsen, nysen, sløret syn, kløene og røde øjne/

skærmøjne.  

Jeg plejer fx på blære-2-punktet at holde et fast tryk i 

omkring 10 – 20 sekunder, når jeg slipper igen kan jeg 

med det samme mærke, at det letter omkring øjnene 

og at hovedet føles mindre tungt.   
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Du kan bruge punkterne i løbet af dagen, enten når du 

sidder foran skærmen eller når du holder en lille 

pause.  

Kombiner evt. med at drikke et glas vand og åben et 

vindue eller gå ud og træk lidt frisk luft i et par 

minutter.   

2. Rygstræk 
Er du træt i ryg og skuldre og har du ondt i nakken 

efter for mange timer bag en skærm, så kan denne 

øvelse blive din nye bedste ven. 

Jeg kan ofte få noget der har låst sig i ryggen til at 

slippe, når jeg har lavet rygstrækket, efterfølgende kan 

jeg så arbejde det helt væk med yoga eller anden 

træning. 

Rygstræksøvelse                                 
Det er vigtigt at øvelsen udføres på gulvet eller et helt 

fladt underlag 

1. Lig på ryggen med bøjede ben. 

Jeg foretrækker at lade underbenene hvile på en stol 

eller en sofa. Du kan også ligge med bøjede ben og 

begge fødder fladt mod gulvet. 

2. Forlæng hofterne væk fra dit hoved. 

Gør din rygsøjle lang ved at strække din lænd ud så 

den er i kontakt med gulvet, optimalt skal der ikke 

være nogen luft mellem din lænd og gulvet. 

3. Forlæng hovedet væk fra dine hofter. 

Gør din rygsøjle lang, forestil dig at nogen trækker dig 

i håret 
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4. Træk forsigtigt hagen mod kroppen. 

Forlæng nakken ved forsigtigt at strække nakken og 

trække hagen ind mod halsen, ligesom når du laver 

dobbelthage. 

5. Kryds armene over brystet. 

Når din rygsøjle ligger fladt mod gulvet rækker du 

armene op mod loftet med håndfladerne mod 

hinanden. Forestil dig at nogen trækker forsigtigt i 

dine håndled for at forlænge armene så højt op mod 

loftet som muligt, uden at dit hoved løftes fra gulvet. 

Lad skulderbladene løfte sig fra gulvet og herfra folder 

du armene ind over kroppen så dine albuer krydser 

hinanden over brystet. Lad armene slappe helt af, det 

er vigtigt at positionen er afslappet og at du ikke 

spænder nogen steder i kroppen. 

6. Slap af i denne position i 10 minutter.  

Stil en alarm til 10 minutter og bliv liggende her mens 

du trækker vejret helt ned i maven. Check undervejs at 

din rygsøjle stadig ligger helt fladt og udstrakt på 

gulvet. Vær opmærksom på at din lænd er i gulvet og 

forlæng rygsøjlen, stadig med hagen trukket ind mod 

kroppen.  

7. Vær opmærksom når du rejser dig op igen.  

Rul om på siden og løft dig op ved hjælp af armene 

eller kom op fra alle 4. Lav ikke nogle tunge løft lige 

efter du har lavet rygstrækket, da din rygsøjle er 

påvirket af strækket.  

8. 10 minutter op til 2 gange dagligt 

Øvelsen skaber nogle få millimeters plads mellem hver 

af dine ryghvirvler og åbner din rygsøjle så dine 
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muskler kan slappe af, samtidig er det god mulighed 

for at lave en lille meditation på dit åndedræt.  

3. Åndedræt 
Siden tidernes morgen har den kinesiske medicin 

beskæftiget sig med kunsten at trække vejret rigtigt. 

De kalder det kidney/nyre breathing. I vesten kaldes 

det med et fagudtryk for diaphragma vejrtrækning. 

Diaphragma er en stor kuppelformet muskel som er 

konstrueret til at udvide sig til alle sider ved hver 

indånding.  

Du trækker ca. vejret 20.000 gange om dagen. Det er 

åndedrættet, der holder os i live.  

Vi kan overleve flere dage uden mad og drikke, men 

kun i få minutter uden at trække vejret.  

Derfor har den rigtige dybe vejrtrækning så utrolig 

positiv effekt både fysisk og psykisk på hele vores 

menneskelige organisme, et godt åndedræt hjælper 

bl.a. til at:  

• Sænke blodtryk og hjerterytme. 

• Berolige sindet, reducere nervøsitet og stress. 

• Modvirke søvnløshed. 

• Optimere din fordøjelse ved at massere dine 

tarme og organer. 

• Afhjælpe muskelspændinger i ryg, lænd og 

nakke.  

• Aktivere det parasympatiske nervesystem som er 

det nervesystem der er ”tændt” når vi slapper af 

og er helt i ro. 

6

http://www.sei-mei.dk


www.sei-mei.dk

Åndedrætsøvelse 
Ind og udånding foregår gennem næsen. Sid med ret 

ryg og lukkede øjne hænderne placeret i skødet og 

hovedet placeret inde over rygsøjlen. Du kan enten 

sidde på en stol, eller hvis du er vant til at meditere 

kan du sidde i skrædderstilling.  

Du skal kunne mærke hvordan din brystkasse udvider 

sig til alle sider også bagud og ned i lænden. Du kan 

eventuelt forestille dig at du har en ballon under 

ribbenene som pustes op når du trækker vejret ind. 

Brug et par minutter på blot at observere din 

vejrtrækning, uden at ændre på den eller forcere den.  

Måske er den overfladisk, måske har du svært ved at 

trække vejret gennem næsen, eller du mærker 

spændinger i brystkassen, i lænden eller i nakken 

hvilket alt sammen er helt naturligt.  

Mange af disse gener bedrer sig markant over tid, hvis 

du begynder at træne en bedre og dybere 

vejrtrækning. Med bare 5 eller 10 gode vejrtrækninger 

om dagen i en periode vil du hurtigt mærke en effekt 

af øvelsen.   

Spændinger og smerter i ryg, lænd og nakke hænger 

ofte sammen med en overfladisk vejrtrækning. Særligt 

hvis du har skærm arbejde er det nemt at falde 

sammen i overkroppen, hvilket skaber mindre plads til 

at lungerne kan udvide sig helt under en vejrtrækning. 

Når dit hoved der vejer mellem 6 og 7 kg falder 

forover, lægges et enormt pres på nakkehvirvlerne. 

Over tid skaber en dårlig holdning mindre 

bevægelighed og til sidst kroniske smerter i 

bevægeapparatet 
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At bruge lidt tid dagligt til at lave øvelserne er en 

investering i din egen sundhed og velbefindende, jeg 

håber du føler dig inspireret til at gå i gang, måske 

bare med en enkelt af øvelserne.  

Vi kan komme rigtig langt selv ved at afsætte 5-10 

minutter dagligt til øvelser. Men selvfølgelig vokser 

træerne ikke ind i himlen og nogen gange har vi brug 

for lidt hjælp udefra til at komme videre.  

Generelt anbefaler jeg at få en behandling 1 gang om 

måneden for at holde kroppen sund og rørlig 

 

Jeg har mange klienter der kommer i klinikken med 

stress og over belastningssymptomer som får hjælp til 

at komme videre gennem et behandlingsforløb. Jeg 

kombinerer ofte zoneterapi, akupunktur og massage 

alt efter hvad lige præcis din krop og du har brug for. 

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre 

om jeg kan hjælpe dig. Du finder mine 

kontaktoplysninger på min hjemmeside her.  

Du er også meget velkommen til at skrive eller ringe 

for en helt uforpligtende snak.  

Jeg har arbejdet som behandler i mere end 15 år så 

jeg har god erfaring også med andre problematikker 

end stress og kontorskavanker.  

Jeg glæder mig til at se dig i klinikken. 

Kærlige hilsner fra 

Susanne / www.sei-mei.dk 
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