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Vil du have det godt med din krop − hele livet? Glem alt om 
fedtprocenter, kondital og flad mave. Det er langt vigtigere at 
bevæge dig på den rigtige måde og forstå, hvordan din krop og 
hjerne spiller sammen, mener fysioterapeut og pilatesekspert 
Lotte Paarup. Se her, hvordan du gør. 

Af Anette Kjærgaard   Foto Peter Nørby

DIN 
KROP ER 
KLOG 

Vidste du, at din krop er  intelligent? 
At når du påvirker den positivt ved at træne og be
væge dig på den rigtige måde, så sørger hjernen for, 
at kroppen holder sig vågen, frisk og energisk? 

Desværre betyder det også, at den reagerer 
 modsat, når du behandler den uhensigtsmæssigt, 
fordi kommandoerne fra hjernen og ned til kroppen 
ikke foregår optimalt. Og det kan resultere i sløv
hed, skader og smerter.

Når du går i høje hæle, får du f.eks. ikke gavn af 
fodens naturlige fjedringsmekanisme, der korrigerer 
for stød. I stedet sender hjernen besked til knæ, hof
ter og ryg om at afbøde belastningen, og det giver en 
række usmarte reaktioner i hele kroppen. Et andet 
eksempel er, når du træner i fitnesscenterets statio
nære maskiner, som ensidigt stimulerer de muskler, 
der i forvejen er stærke, i stedet for at træne funk
tio nelt, så både balance og koordination af kroppens 
muskler kommer i spil. 

– Det handler i overført betydning om at  trykke 
på de rigtige knapper, for så finder kroppen helt af 
sig selv ud af at justere og klare sig, siger fysiotera
peut og personlig træner Lotte Paarup, der er meget 
optaget af det, hun kalder vores intelligente krop. 

BRUG HOVEDET – OG KROPPEN 
For at kroppen kan fungere intelligent og optimalt, skal der være en 
god forbindelse mellem krop og hjerne, og du skal have en stor be
vidsthed om din krop. 

– Den bevidsthed mangler mange af os i dag, fordi vi er så styret 
af, hvad der sker i vores hoved. Mange overhører eksempelvis, når 
kroppen reagerer på forkerte påvirkninger, der giver smerter i skul
der, nakke eller ryg. Det sker, fordi vi mangler kontakt med vores 
krop og ikke er i stand til at mærke efter og lytte til den. Du kan også 
sige, at vi har sløve nervebaner, forklarer Lotte Paarup. 

Men der er heldigvis hjælp at hente: 
– Populært sagt har vi et intelligent kommunikationssystem i 

kroppen, der konstant sender beskeder fra kommandocentralen i 
hjernen ud i kroppen. Beskedernes kvalitet er afhængig af de beske
der, der sendes fra muskler og led til hjernen via nervebaner. Når vi 
har fået skabt fornyet forbindelse imellem hjernen og resten af krop
pen, skal vi i gang med at bruge kroppen på måder, der stimulerer 
dens egen intelligens. Grundlæggende handler det om at lave alle de 
naturlige bevægelser, kroppen kan, i løbet af en dag. Det er f.eks. at 
strække sig ud i sin fulde længde, række efter fødderne, krumme sig 
sammen og dreje ryggen i alle retninger, råder Lotte Paarup.

– Husker du rådene, holder du din bevægelighed og muskler na
turligt i gang og undgår alle de kedelige skavanker. 

DEN PERFEKTE TRÆNING
Det er også vigtigt at bruge kroppen rigtigt, når du træner, og Lotte 
Paarup anbefaler ikke træning i de traditionelle, stationære maski
ner på fitnesscentrene, fordi de oftest ensidigt stimulerer de i forve
jen stærke muskler og holder kroppen fast i sine ubalancer frem for 
at udfordre både balance og koordinering af kroppens muskler. Hvis 
du går i fitnesscenter, så bed om et mere funktionelt træningspro

BRUG DIN KROP
Hele din krop skal være i bevægelse hver dag.  
Sørg ganske enkelt for at lave alle de bevægelser, 
kroppen kan, så du holder din bevægelighed og 
dine muskler naturligt i gang. Bevæg dine fingre, 
stræk dig, drej hovedet osv. Husker du det, vil din 
krop blive omprogrammeret fra forkerte til rigtige 
bevægelser og af sig selv bevæge sig mere korrekt 
− også når du ikke lige er bevidst om det. 

„Det er ikke sundt for 
din krop, hvis du sidder 7-8  
timer på jobbet kun afbrudt  
af toiletbesøg og spisning.”

➔GuiDe tiL eN  SuND & StÆRK KROP 

Spis sundt! For at din krop kan opføre sig intelligent, skal den også  
have optimal, ren kost, rigeligt vand, vitaminer og mineraler. 

SKAB BAlANcE & SAmARBEjDE
Vælg motionsform efter, hvad du synes er sjovt. Men tænk også på, at 
det, du vælger, skal udfordre både din balance og samarbejdet mellem 
kroppens mange forskellige muskler. Du kan med fordel dyrke motions
former, hvor fokus på åndedrættet er en del af træningen. Undgå tradi
tionelle fitnessmaskiner, medmindre du synes, det er vildt sjovt. 

SKIFT GEAR – OG TAB DIG
Hvis du lever et hektisk og stresset liv med masser af aktiviteter og ting, 
du synes, du bør og skal, så få ryddet op og sagt til og fra, så du kan kom
me fra femte til tredje gear. En stresset krop har svært ved at opføre sig 
intelligent. Når kroppen er stresset, så er nervesystemet i kronisk uba
lance. Det sætter fordøjelsen på lavt blus, lagrer fedt de forkerte steder 
på kroppen, hæver blodtrykket og andre kropsfunktioner, som du kun 
har brug for, hvis du virkelig er i en kampsituation, hvor du skal overleve. 
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gram. Det vil sige træning, hvor du styrker kroppen i 
basale bevægelser som at løfte, bære, skubbe, trække, 
dreje, bøje og strække. I funktionel træning styrker 
du alle muskler i kroppen.

Du kan træne funktionelt ved brug af fitness
centerets kabeltræk, håndvægte, elastikker og bolde. 
Men du kan også træne funktionelt med forskellige 
motionsformer: bosu, balancetræning, effekttræ
ning, bodypump, bodyflow og mange andre hold
træningsformer i fitnesscenteret. Desuden er dans 
fantastisk funktionel træning.

Den mere spontane bevægelse, som du får i klas
siske motionsformer som badminton, håndbold og 
fodbold og den meget bevidste træning, som du kan 
opnå ved at dyrke pilates, er også med til at styrke 
kroppen.

 – Den spontane bevægelse er vigtig for at holde 
kroppens balance, koordination, reaktionsevne og 
hurtighed i gang. Og med pilates kan du træne små 
vigtige elementer i kroppen som f.eks. mere bevæge
lighed i hoften, der gør, at kroppen automatisk bru
ger sig selv mere hensigtsmæssigt bagefter, siger Lot
te Paarup. 

Hun fremhæver også svømmehallen som et godt 
sted at arbejde intelligent med sin krop: 

– I vandet skal du hele tiden have fokus på sam
arbejdet imellem arme og ben og med  symmetrien 
for at kunne ligge lige i vandet. Når du svømmer, 
 arbejder du også med åndedrættet, som giver masser 
af energi og velvære i kroppen.   
 

Sov om natten! Det kan ikke siges tit nok. 
Du skal sørge for at få din nattesøvn, så kroppen 
har mulighed for at restituere. 

HUSK FøDDERNE
Dine fødder er fundamentet for resten af kroppen. 
Er den gal her, går det galt i resten af kroppen. Tænk 
bare på det skæve tårn i Pisa. Fundamentet er skævt, 
og derfor hælder resten af tårnet. 

Det samme gælder dine fødder. Hvis du står 
skævt og ikke bruger dine fødder korrekt, har det en 
direkte negativ effekt på din nakke, dine hofter og din 
ryg. Mange af os har slappe, stive og dovne fødder, 
som har mistet deres naturlige smidighed. Fødder
ne skal fungere som en fjeder, der tager af for stød og 
ujævnheder på vores vej. Hvis foden ikke kan koordi
nere for belastninger, er resten af kroppen nødt til at 
tage over. Det betyder, at knæ, ryg og hofter må tage 
slæbet. Vi har over 200.000 nerveender i fødderne, 
som sender signaler op til kroppen. Derfor skal du 
huske at stimulere dine fødder. Du kan ruske, nulre og 
massere dem. Smid skoene og giv fødderne lidt kær
lig opmærksomhed hver dag. 

EkspErtEn. Lotte Paarup er fysioterapeut, 
personlig træner og pilatesekspert. Hun er 
 forfatter til bogen „Åndedrættet” og kvinden 
bag dvd’en „Oxygen” med åndedrætsøvelser. 
Se lottepaarup.dk og denintelligentekrop.dk

TRÆK VEjRET 
Lotte Paarup er stor tilhænger af at inddrage åndedrættet bevidst i sin træ
ning, som det sker i yoga eller pilates. 

– Åndedrættet er jo vores vigtigste kropsfunktion og derfor basis for hele 
den intelligente måde at behandle kroppen på. Trækker vi vejret forkert, 
sker der en masse uhensigtsmæssige reaktioner i kroppen. Blandt andet bli
ver kropsholdningen dårligere, fordi vi bruger musklerne i skuldre og nakke 
til at få luft ned i lungerne med frem for med hjælp fra åndedrætsmusklen, 
som er den naturlige vej og motoren for åndedrættet. Det giver en mere slap 
krop, der har tendens til at falde lidt sammen og blive stiv, forklarer hun. 

Med til snakken om den intelligente krop hører også det mentale velvære. 
Undersøgelser viser, at glade mennesker lever længere, så en del af en 

sund og intelligent krop er også at have det godt mentalt. En slank og lækker 
krop giver ikke automatisk et glad sind – eller gode celler for den sags skyld. 

– Du kan se på kroppen udenpå, men ikke indvendigt. Det er vigtigt, at 
vi bruger kroppen på en måde, så cellerne stimuleres optimalt, fordi de er 
grundsubstansen i alt i kroppen, siger Lotte Paarup. 

Og når du behandler din krop intelligent, får du mere energi, større vel
være, bedre åndedræt, bedre holdning og mindre risiko for skavanker som 
ømhed, dårlig ryg og spændinger i nakke og skuldre. 

Det mentale overskud vokser også.
– Du bliver gladere og føler dig godt tilpas, når du er i bedre kontakt med 

din krop. Ligesom du føler dig mere nærværende og til stede i dit liv. 


