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Før: gør ondt, når jeg sover
“Generelt føler jeg, at min krop 
er stiv. Jeg har problemer med 
højre side og er øm i balle, hofte 
og lår. Faktisk også i foden. Jeg 
mærker det ikke, når jeg sidder på 
en almindelig stol, men skal jeg 
sidde og slappe af i sofaen, melder 
smerterne og stivheden sig. Når jeg 
rejser mig, skal jeg lige have mit 
ben i gang.

I løbet af natten vækker smerter 
og stivhed mig, og jeg vågner ofte 
op til flere gange og må hjælpe mig 
selv med at få mit ben med mig, når 
jeg skal vende mig. Jeg kan tit ikke 
ligge i bestemte stillinger.” 

I begynDelsen:  
Kejtet og anstrengt
“Jeg har aldrig været god til at 

Stiv i hele kroppen
Problem:

løsnIng:
massage med minibolde
– lav øvelserne hver dag i tre uger 
og herefter 3-4 gange om ugen

Miniboldene har en diameter på 9 cm. 
194 kr. for to stk. inkl. pumpe hos 
Denintelligentekrop.dk 

Med de små bolde skal du lave rulleøvelser 
og på den måde massere dine muskler og dit 
bindevæv. Øvelserne laver du spontant og frit, 
for der er ikke nogen bestemt eller præcis 
måde at massere på.

maSSér baLLerne
Læg dig på ryggen med den ene bold under 
den ene balle. Massér nu ballen. Brug god tid 
på at komme rundt i den store ballemuskel og 
komme i dybden. 

Husk begge baller.

… Så Lænden 
Bliv liggende på ryggen, og placér nu begge 
bolde i lænden. Massér lænden med boldene. 

Brug god tid, og lad tyngdekraften arbejde for 
dig: Flad ud over boldene.

fortSæt op LangS rygSøjLen
Fortsæt med at massere op langs rygsøjlen 
og på hver side af rygsøjlen med begge 
bolde. Massér også helt op til starten af 
rygsøjlen – dog ikke selve nakken. 

Hvil eventuelt hovedet i dine hænder, 
og bevæg dig på forskellige måder over 
boldene.

SLut af med at maSSere dine fødder
Stil dig op, og massér først den ene fod igennem. 
Pres den godt op i svangen. Sæt hælen i gulvet, 
og massér forfoden med bolden. Rul også med 
tæerne, og bøj dem ned over bolden.

Herefter står du med begge fødder i underlaget 
for at mærke forskel på den fod, du har trænet, og 
den, du ikke har trænet. Så gør du det samme med 
den anden fod.
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liv-tester
Margit Vraa Pedersen 
(50), redaktionssekretær, 
samlevende, to børn

“Jeg kan især mærke bedring om natten” 
forstå instruktioner omkring kroppen, 
men jeg synes, de var enkle og meget 
tydelige. Alligevel føler jeg mig kejtet 
og har svært ved at få gang i min krop. 

Tror, at jeg bruger unødigt meget 
energi på at udføre øvelserne, og kan 
mærke, at jeg spænder og anstrenger 
mig på en uhensigtsmæssig måde. 

Kan dog også mærke, at selve den 
massage, som boldene giver mine 
ømme og stive muskler, virker rigtig 
og helende på en eller anden måde.” 

eFterhånDen: 
Skal stadig tage mig sammen
“Jeg kan mærke, at mine muskler er 
glade for massagen, som boldene giver 
dem, men samtidig er jeg så usmidig 
andre steder. Jeg føler faktisk af og til, 
at jeg får lidt mere ondt. 

Jeg laver øvelserne sidst på efter-

middagen, fordi jeg ved, at jeg har 
mest ondt om morgenen, og har det 
bedre og er mere smidig op ad dagen.

Jeg skal tage mig voldsomt sammen 
til at lave øvelserne. Laver dem som 
regel en gang om dagen i en halv 
time.”

eFter: mindre ondt om natten
“Det er faktisk lidt bedre nu. Mit ben 
er lidt mindre ømt og stift. Måske kan 
jeg især mærke bedring om natten. Og 
jeg tænker, at jeg vil fortsætte med at 
mærke denne bedring i stadig større 
grad, hvis jeg forsætter med øvelserne. 

Jeg tror desværre, at jeg har gået 
med mit problem-ben for længe uden 
at lave øvelser eller søge behandling, 
så jeg tænker, at jeg vil få mest gavn 
af øvelserne, hvis jeg kombinerer det 
med en egentlig massage.” 


