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   Dag 14

Øvelse 11. Ryst dig på plads
4:08 min. 

Mange dyr skifter tilstand ved at ryste sig, og 

vi mennesker tilnærmer os at gøre det, når vi 

spontant strækker og vrider os og gaber inder-

ligt. En god rystetur er endnu mere effektfuld 

end stræk, vrid, gab. Så prøv hvor meget energi 

du kan få op i kroppen på blot de 4 minutter, 

som øvelsen varer. 

 

»I stående stilling, start med fødder og ben, 

løsn musklerne og ryst så på skift benene på 

en måde, så det løsner helt op i hofterne og bal-

lerne. 

Dernæst tag hænderne og underarmene og ryst 

dem grundigt til det næsten svier indvending. 

Udvid så til hele armen, løsn oppe fra skulde-

ren og ryst hele armen. Du kan også vælge at 

svinge armene rundt, på skift i begge retninger. 

Bagefter svinge armene fra side til side, stadig 

helt løs i muskulaturen, så det kommer til at 

minde om rysteturen. 

Så kommer turen til mave og hofter. Gør baller-

ne løse og ryst dem, vrik hofter fra side til side, 

cirkuler underlivet. Slip det hele fri! Så kom-

mer vi til brystkasse, bryster og skuldre. Ryst 

alting løs mellem skulderbladene, lad skuld-

rene være løse, tillad brysterne at bevæge sig. 

Dernæst nakke og hoved. Mærk hvad der måtte 

føles behageligt, rul i halvcirkler, slip opspæn-

ding i kæber, løsn i øjne, tindinger og pande. 

Og ryst hvis det føles rart. Pust gerne ud på en 

stønnende måde, så alle spændinger slipper. 

Og træk vejret dybt ind ind imellem.

Til sidst se om du kan få alting til at ryste sig, 

som om du var en hund ☺ 

Tilsammen behøver det ikke tage mere end 2-3 

minutter. Men skiftet i energien – OG tanke-

strømmen – er helt enormt for de fleste!

Du kan også sætte noget selvvalgt energifyldt 

musik på, det vil forstærke effekten.«
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