
Øvelserne er lige så enkle, som de tændstiksfigurer, jeg har tegnet.
Men effekten, når du laver dem samlet, mindfuldt og jævnligt, er
forbløffende.

Ud over at dine skulder-nakkesmerter slipper dag for dag, kan du
mærke, at du med det samme bliver mere klar i hovedet. Det skyldes
den øgede blodgennemstrømning til hjernen, som bevægelserne
giver. 

Et dagligt øvelsesprogram er ikke kun øvelser - det er en genvej til at
få hårdt tiltrængt "tanke op -tid" til dig selv. Fordi du koncenterer dig
om øvelserne, tømmer du hovedet for hverdagens gøremål. 

Her får du mit alle tiders favorit 
skulder-nakkeprogram. Det tager 
kun 8 minutter at komme igennem. 
Laver du det hver dag i 5 dage, kan 
du sikkert mærke en markant 
lindring af hovedpine og 
spændinger samt mere varme og 
gennemstrømning i skuldre og 
nakke.

Skuldre bløde som smør:
8 øvelser i 8 minutter.



Den opmærksomhed, du giver til dine ømme skuldre og nakke
gennem øvelserne, er ren selvomsorg.

Du er i gang med en god cirkel. Når du gør noget godt for dig selv, har
du også mere at give til andre.
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1.Prøv øvelserne med det samme, når du læser guiden. Så
mærker du effekten med det samme.

2. Bind skulderprogrammet til en rutine, du allerede har.
Morgengymnastik, tandbørstning, det første du gør, når børnene
sover... Sæt en daglig påmindelse i din mobil.

3. Har du mange forpligtelser og travlt derhjemme, er det måske
muligt med en pause på arbejde. Du kender måske til det, at
mangle energi efter frokosten og bruge det første kvarter på
overspringshandlinger? Lav programmet i stedet for - så er du klar
og frisk, det kan 8 minutter på facebook ikke give dig! 

4. Lav øvelserne sammen med nogen. Kollegaerne, familien...
Børn med mange timers skolearbejde (og iPad...) kan også få ondt i
skuldre og nakke! Det kan være sjovt at lave øvelser sammen, og
du giver en god vane videre til dine børn. 

De her øvelser er gode til smerter forårsaget af spændinger. Det
SKAL være RART at lave dem. Er du i tvivl, er du altid velkommen
til at spørge mig til råds.

Sådan får du de 8 minutter 
programmeret ind i din 
dagligdag



Du kan lave øvelserne stående eller siddende. Det er op
til dig at mærke, hvad du har det bedst med.  

Vil du lave programmet stående?

Stå med fødderne i hoftebreddes afstand. 
Pres fødderne mod gulvet, som om du ville skubbe dig
opad. Søg opad med nakke og ryg. Forestil dig, at det
bagerste af din isse bliver let trukket op, og lad hagen
falde let nedad mod brystet. 

Vil du lave programmet siddende?

Sid med begge fødder på gulvet. Skub sædeknoglerne
mod underlaget du sidder på. Søg opad med din ryg og
nakke. Forestil dig, at det bagerste af din isse bliver let
trukket op, og lad hagen falde let nedad mod brystet. 

Vend tilbage til denne udgangsstilling mellem øvelserne.
 

Allerførste øvelse: 
Bliv 1 cm højere



Den her øvelse er en “venepumpe” øvelse , som øger 
blodgennemstrømningen i skulderåget, og dermed 
lindrer spænding.
  
Hæv skuldrene op til ørerne mens du ånder ind.
Sænk skuldrene stille og roligt, mens du puster ud.
Gentag 5 gange.

Op til ørerne!



Rul med begge skuldre samtidigt.
Lad armene hænge afslappet langs siderne.
Lav store, langsomme bevægelser.
5 gange den ene vej, 5 gange den anden vej.

Den her øvelse løsner både for- og bagsiden af skuldre, 
samt under skulderbladene.

Rul



Sæt fingrene på skuldrene, således at overarmene
ligger vandret. Sænk skuldrene aktivt.
Bøj albuerne bagud, prøv at få skulderbladene til at
mødes.
Bøj så albuerne så langt frem som du kan.
Bøj frem og tilbage 5 gange i alt.

Husk at sænke skuldrene igen hvis de kravler op mod
ørerne.

Frem og tilbage



Kig til venstre. Derefter drej hovedet til venstre, til du
møder modstand. Vær opmærksom på at skuldrene
ikke drejer med. 

Træk vejret dybt 3 gange og vend tilbage til
udgangspunktet.
Gentag 3 gange til begge sider.

Hold hagen nede og nakken strakt under hele øvelsen.

Kig dig over skulderen



Læg hovedet ned mod venstre skulder.  Vær
opmærksom på at skuldrene holder sig på plads og
ikke vipper med. 
Bliv i strækket så længe det er behageligt - husk at
trække vejret ned i maven undervejs.
Gentag til højre side.
Hold hagen nede og nakken strakt under hele øvelsen.

Hvis du har svært ved at mærke strækket, kan du
holde fast i stolekanten, eller trykke let på hovedet
med hånden.

Hæld vand ud af ørerne



Læg hånden og underarmen på en dørkarm. Flyt
hoften frem, så du mærker et stræk på forsiden af
skulderen, i brystkassen og i overarmen. 

Træk vejret 5 gange, derefter slip langsomt.

Husk at trække vejret ned i maven mens du strækker.

Stræk brystmusklen



Bøj nakken frem og og til side, så du kigger dig selv 
under armen. 
Læg  den samme sides hånd over hovedet, og pres let 
ned, så du får et stræk, der mærkes i nakken og 
omkring skulderbladet på den modsatte side. 

Bliv i strækket så længe det er behageligt, derefter slip 
langsomt.

Gentag til den anden side.

Kig dig selv under armen



Læg øret mod skulderen. Løft hagen langsomt op,
indtil du mærker et stræk på siden og forsiden af
halsen. 
Træk vejret 5 gange, derefter vend lige så stille tilbage
til udgangspunkt. 
Hold skuldrene nede. Pointen er ikke at komme længst
mulig bagud og til side, men et godt, blidt stræk på
halsmusklerne.

Gentag til den anden side.

Hageløft på skrå



Nu er du igennem programmet for første gang.

Hvordan er fornemmelsen i nakke og skuldre?
Er der mere plads eller varme?

Hvis du ikke mærker forskel, skal du ikke fortvivle. Lav øvelserne
igen i morgen, og læg ekstra mærke til de små tips, fx. ret ryg
eller trække skuldrene ned under øvelsen.

God fornøjelse med en ny god vane!
Jeg hepper på dig.

Kærlig hilsen
Saara

PS. Om nogle dage får du fif til hvordan du får (og kan holde fast
i) ”Skuldre bløde som smør” som en daglig vane.


