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To år med corona og restriktioner. Og nu en krig i Europa, der har 
sendt energipriserne på himmelflugt. Der er ikke noget at sige til, 
hvis du har haft det lidt svært de seneste år. Spænder kæberne op, 
oplever du åndenød, nakkespændinger, trykken for brystet eller er 
du ekstra grådlabil, så er det nok fordi din krop prøver at fortælle 
dig noget. 

”Stress er ikke kun for unge mennesker. Det kan sagtens ramme 
dig, selv om børnene er fløjet fra reden, og du har mere tid til 
dig selv. Når du får ro på, bliver der ofte åbnet op for sluserne, 
og det kan komme til udtryk kropsligt. Din kropshukommelse er 
nemlig meget skarpere end din bevidste hukommelse,” siger Lotte 
Paarup, fysioterapeut, indehaver af aandedraettet.nu og forfatter 
til bogen Når kroppen siger fra – Tag kontakten igen.

TAL MED KROPPEN – IKKE KUN HOVEDET

Når vi rammes af stress eller angst, griber vi ofte fat i de 
redskaber, der taler til vores hjerne. Men for at få hovedet til 
at fungere, skal vi have kroppen med, mener Lotte Paarup.

”Hos psykologen får du læsset af og lærer at forstå din situation. 
Det er godt, men hvis du skal have det bedre, skal du ned og 
arbejde med din krop og skabe forbindelse til den. Når du er 
presset, tror kroppen, den er på flugt, og det er i den tilstand, 
du fx kan opleve spændinger, vejrtrækningsproblemer og 
højt blodtryk. Ved at arbejde med kroppen gennem sansning, 
bevægelse og åndedræt kan du lære at navigere i kroppens 
reaktioner og skabe balance i nervesystemet.”

Lotte Paarup
DIN KROP VIL GERNE 

FORTÆLLE DIG NOGET
Angst og stress er ikke kun for unge mennesker og arbejdsnarkomaner. 

Det kan ligeså vel ramme dig, der er gået på pension og som egentlig ikke har 
travlt. Ja faktisk er det ikke unormalt, at kroppen reagerer, 

når du lægger arbejdslivet på hylden.
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INTERVIEW

I bogen Når kroppen siger fra – Tag kontakten igen 
dykker Lotte Paarup ned i kroppens reaktioner og 
guider til bedre kropsbevidsthed gennem en række 
øvelser og teknikker. Vejl. pris 250 kr.
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ÅNDEDRÆTTET HOLDER DIG RASK

Dit åndedræt er en superkraft. Først og fremmest holder 
det dig i live – sådan helt mekanisk – men det er også 
vigtigt at vide, at ilten giver brændstof til alle dine celler.

”90 procent af vores cellebrændstof kommer fra 
ilten, og åndedrættet er derfor afgørende for vores 
sundhed. Er der ubalance i vejrtrækningen, prioriterer 
kroppen at sende ilten derhen, hvor det er allermest 
nødvendigt, hvor de områder, som ikke er livsvigtige 
er i underskud – derfor bliver uhensigtsmæssig 
vejrtrækning altså på bekostning af din sundhed,” 
siger Lotte Paarup og tilføjer:

”Som senior oplever du skavanker 
fra tid til anden, men med den rette 

åndedrætsteknik får du et redskab til at 
løsne spændinger og smertelindre 

kroppen gennem stræk og massage 
med din vejrtrækning.”

SÅDAN KAN DU ARBEJDE MED DIN KROP

Har du god kontakt til din krop, vil du både kunne 
forebygge og afhjælpe en række skavanker og 
stressreaktioner. En god søvnrytme og vejrtrækning er 
afgørende for dit helbred, men det er samtidigt vigtigt, 
at du får skabt en god relation til din krop og tilbringer 
kvalitetstid med den.

”Jeg vil anbefale, at du holder dig i gang med blide og 
nærværende træningsformer som yoga og pilates, hvor 
du også arbejder naturligt med åndedrættet og har 
fokus på bindevævet. Samtidig med at du mærker din 
krop gennem langsomme bevægelser og stræk, styrker 
du også din balance, som er særligt udfordret, når du når 
op i årene,” siger hun og slutter:

”Øv dig også i at sanse og skabe jordforbindelse. 
Masserer du dine fødder hver dag, eller smider du 
skoene og går på græs, i sand eller på fliser, skaber du 
kontakt til underlaget og beroliger nervesystemet – og så 
er det virkelig effektivt og faktisk en meget rar måde at 
bruge tid på sig selv.”

Lotte Paarup
DIN KROP VIL 
GERNE FORTÆLLE 
DIG NOGET
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SPAR RIGTIG MANGE PENGE
PÅ DIN TANDLÆGEREGNING

Kreativ Dental er bl.a. specialiseret i genopbygning og oprettelse
af bid-funktion. Vi tilbyder alt inden for din tandbehandling.

Lige fra dansk behandlingsplan, fagligt dygtige tandlæger og
eget laboratorium, til et helt nyt sengeafsnit i forbindelse med

f.eks. knogleopbygning.

Se tandrejser.dk og læs mere om opstartspakken.

SMERTEFRI BEHANDLING MED BEHANDLINGSGARANTI
PÅ EUROPAS FØRENDE TANDKLINIK I BUDAPEST.

tandrejser.dk +45 51 78 00 04

ÅRETS INTERNATIONALE
TANDKLINIK I 2018

Kreativ Dental har vundet international medicinsk turisme pris,
uddelt af IMTJ, Medical Travel Awards, 2018
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1. Massér i lige strøg eller cirkler området omkring
kæberne foran øreflipperne. Fortsæt ned omkring
hagen og underkæben. Gab også så højt, du kan, og
rok underkæben med fingrene løst fra side til side,
mens du slapper helt af i kæben.

2. Tag fat i begge ører og træk blidt ørerne i retning
væk fra hinanden. Træk i forskellige retninger og skift
greb på ørerne en gang imellem. Det kan føles, som
om du har en elastik mellem ørerne og ind gennem
hovedet.

3. Lad hænderne vandre op til håret og stryg med
faste fingre gennem hovedbunden. Tag også fat i
hårene forskellige steder og træk. Det kan føles,
som om hovedbunden nærmest løfter sig.

4. Tryk skiftevis tungen ud i den ene og den anden
kind. Som om du skulle trække kinden elastisk ud med
tungen. Kør derefter tungen rundt på indersiden af
læberne, som om du vasker tænder med tungen.
Først den ene vej, så den anden vej.
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3 øvelser
FØRSTEHJÆLP NÅR KROPPEN LUKKER NED

MASSÉR OG BEVÆG HÆNDER OG FØDDER

Tilbring lidt kvalitetstid med dine fødder og hænder, 
hvor du giver dem en gang massage og udforsker 
dem gennem stræk og bevægelse. Den store 
sansning fra hænder og fødder hjælper hjernen og 
åndedrættet til at finde ro.

FIND RO I FOSTERSTILLINGEN

At ligge på siden i sammenfoldet stilling a la 
fosterstilling virker beroligende for de fleste. Har du 
et tæppe med god tyngde, kan du med fordel lægge 
det over dig eller pakke dig godt ind i et almindeligt 
tæppe. Er du mere til at ligge på maven, så gør det, 
også gerne med et tæppe.

ARBEJD MED KÆBER, ØRER OG TUNGE

Med disse små øvelser kan du give slip på kæberne, 
når de spænder op. At slippe spændingerne i kæben 
handler i bogstavelig forstand om at give slip rent 
mentalt. Du kan derfor opleve en reaktion som fx 
vrede, angst eller at blive ked af det, og det virker 
også øjeblikkeligt frigørende for dit åndedræt. Det er 
bedst at ligge ned, så du slapper mest muligt af, men 
du kan også stå eller sidde. Brug minimum ét minut 
på hver øvelse – og gerne lidt længere. 
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