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Bemærk om kilder…

FYSISK = fra Lademanns gammeldags fysiske læge-leksikon suppleret med netdoktor m.fl. steder – her skrevet sammen til en kort essens.

METAFYSISK. Skal forstås som ’krop i sind - sind i krop’, en systemisk tænkning om krop-sind sammenhænge. Det beskrevne er fortrinsvis egen klinisk 
erfaringsbaseret. Samt fra dialoger og kurser med afspændingspædagoger, fysioterapeuter, kropsterapeuter, alexanderteknik-lærere, meditationslærere 
mm., med andre ord: Mesterlære-oplæring. Dvs. alt det følgende om ‘det metafysiske’ står for egen regning.

Billede af kropssystemerne: Shutterstock.

Dette skrift således for at invitere til en indre, helt konkret og i detaljer fysisk 
opdagelsesrejse – og forbinde det til ens mentale og energetiske tilstand. 
Med andre ord: Et ’forstå dig selv i dybden’ dannelsesredskab.
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Hud
Fysisk:

• Huden er det organ, som danner kroppens grænse mod omverdenen. Huden beskytter kroppen mod påvirkninger 
udefra og medvirker til at holde et stabilt indre miljø kaldet homøostase. Huden er bundet fast til knoglerne og vævet. 
Huden består af overhuden, læderhuden og underhuden. 

• Hudceller er konstant i skabelse og død, idet det kun tager 2-4 uger fra en hudcelle dannes til den afstødes som skæl. 
Huden udgør 1,5-2 kvm hos et menneske og udgør ca. 15% af legemsvægten.

• På huden er der mange, mange sensoriske neuroner, der bidrager til, at vi kan mærke varme, kulde, behagelig stof eller 
ubehageligt stof på huden. Fysiologisk set er det i sig selv forunderligt, i hvor høj grad huden er levende og i kontakt 
med omverdenen. 

• Huden kan indoptage medicin og andre kemiske stoffer. Dog er permeabiliteten forskellig på forskellige steder af 
kroppen og stiger med stigende hudtemperatur. 

• Normalt huser huden mere end 100 forskellige bakteriearter, hvor flertallet er gavnlige og øger sandsynligheden for 
at parasitangreb afværges.

Metafysisk:

• Det lille barns behov for berøring og ’i favn’- liv er helt essentielt. Et barn uden kropskontakt depriverer.

• ’Hudsult’ er et modebegreb for et grundlæggende menneskeligt meget væsentligt behov. Massage bruges i mange 
kulturer til heling i bred forstand, i dk til beroligelse og velvære.

• Nervefibrene C-tactile er ansvarlige for/sammenhængende med, at den stærkeste følelse af komfort og sikkerhed 
kommer, når berøring sker mellem mennesker.



Åndedræt
Fysisk: 

• Meningen med et velfungerende og normalt åndedræt er: En optimal udnyttelse af den ilt, vi får tilført i 
indåndingen, og en optimal udskillelse af kuldioxid i udåndingen.

• Fysiologien omkring åndedrættet er omfattende: Næse, svælg, mund, luftrør, bronkier, lunger. En lang række 
muskler deromkring samarbejder, heraf er diafragma væsentlig. 

• Åndedrættet er derudover direkte forbundet med vores hjerterytme, pulsslaget. Begrebet åndedrætsvariabilitet er 
udtryk for forbindelsespunktet mellem hjerteslag og åndedrætsmåde. 

Metafysisk:

• Det er en observation værd, at åndedrættet er vores allertydeligste forbindelsespunkt mellem krop og sind. 
Åndedrættet spejler sindets aktivitet; enhver følelse og bevidsthedstilstand afspejles i åndedrættet. 

Åndedrætstyper at arbejde med enten observerende og/eller justerende / balancerende:

• a) Det normale åndedræt, b) det udholdende, c) det styrkende, d) det helbredende.

• Se Mettes guidede øvelser: 6) Det normale åndedræt. 7) Det fuldkomne åndedræt. 8) Pauserne i åndedrættet. 
9) Mindfulnessmeditation med fokus på åndedrættet.



Nervesystem
Fysisk:

• Nervesystemets opbygning og funktioner er noget af det mest komplekse, vi overhovedet har i kroppen. Dets hovedfunktion 
er registrering, overførsel og behandling af information. Nervesystemet bliver således af stor betydning for vores 
tilpasningsevne og overlevelse. 

• Der er flere strukturelt og funktionelt forskellige typer inddelinger af nervesystemet. Centralnervesystemet udgøres af hjerne 
og rygmarv, mens det perifere nervesystem udgøres af kroppens nerver, som transporterer sensorisk information, 
nerveimpulser, mellem kroppens sanseorganer og centralnervesystem. Det perifere nervesystem danner et smukt fletværk i 
kroppen og udstrækker sig til hver en afkrog af kroppen. 

• Det autonome nervesystem kontrollerer indvolde og dermed basale kropsfunktioner. Det inddeles i det sympatiske og det 
parasympatiske nervesystem. 

• Det sympatiske nervesystem sætter kroppen i stand til at klare akut belastning. Øger hjertets sammentrækningsevne og 
hastighed og øger blodgennemstrømning til muskulatur, hjerte og lunger for at forbedre ydeevne. Fysiske belastninger 
aktiverer, ligesom psykologisk ’tænding’.

• Det parasympatiske nervesystem udgøres af indvoldsnerver og dele af centralnervesystemet, som er aktive, når vi skal 
genopbygge kroppens ressourcer. Styrer fordøjelsesprocesser og mavetarmsystemets velfunktion.

Metafysisk:

• Bevidsthed om åndedræt, hjerteslag og bughulemusklen gør én i stand til via åndedrættet at genfinde roen.
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Hjerte og kredsløb
Fysisk:

• Hjertet er en stor muskel med fire hulrum, hjertekamrene. De to hjertekamre i venstre side af hjertet er fuldstændig adskilt fra de to i 
højre side. Det skyldes, at de to hjertehalvdele leverer blod til to forskellige kredsløb. Den højre del leverer til lungekredsløbet, hvor 
blodet iltes, og den venstre del leverer til systemkredsløbet, dvs. resten af kroppen hvor ilten forbruges. 

• Pulsfrekvens er antal udvidelser i pulsåren pr minut, som sker når hjertet trækker sig sammen. Pulsfrekvensen vil derfor typisk være et 
udtryk for hjertefrekvensen, der angiver antal hjerteslag pr minut. 

• Kredsløbet pumper blod rundt i hele kroppen, og hjertet fungerer som kredsløbets pumpe. Det transporteres i blodårerne, der 
forgrener sig ud i alle kroppens afkroge. 

Metafysisk:

• Hvad er det egentlig, der styrer, hvordan hjertet slår? Fysisk kan det forklares med et elektrisk ledningssystem. Enhver muskel i 
kroppen aktiveres af et elektrisk signal fra en eller flere nerveceller. Det gælder også hjertemusklen, men de nerveceller, der aktiverer 
hjertemusklen er anderledes end andre nerveceller. Man kalder de nerveceller, der forsyner hjertemusklen med elektriske signaler for 
’det elektriske system’ eller ’ledningssystemet’. Hjertets elektriske system er specielt, fordi det udsender rytmiske signaler af sig selv –
i modsætning til normale nerveceller, som skal aktiveres fra hjernen. Hjertets elektriske system signalerer ca. en gang hvert sekund til 
hjertemusklen, at den skal trække sig sammen. 

• Hjertets slag er det mest konkrete udtryk for liv og levendehed. Den 22. dag efter befrugtningen ér hjertet dannet forlængst, og det 
trækker sig pludselig sammen og tager sine første slag. Ingen ved hvorfra den impuls starter, kun AT den starter denne dag. Fosteret 
er på det tidspunkt 0,4 cm. fra hoved til hale og vejer ca. 0,6 gram. Og fra det punkt slår hjertet hele resten af vores liv, uden ophør. 
Dén vedholdenhed er i sig selv en tanke værd. Og kan da ikke andet end afføde benovelse og taknemmelighed. 

• Vi forbinder hjerteområdet med medfølelse, kærlighed og taknemmelighed. Og sorg, skuffelse, tristhed og ængstelighed. Hjertet er
således både sæde for de positive følelser, og for hjertesmerten. Endda i en grad, så det kan føles helt konkret som en sten i hjertet 
eller tyngde på brystet. Så hjertet har en enorm emotionel betydning for os mennesker, både individuelt og i relationerne. 
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Åndedræt, hjerte, bughule-
muskel, vagusnerve
i sammenhæng

• En mulighed, der ligger gemt i åndedrættet, er at det en direkte nøgle til at kunne influere det autonome 
nervesystem i kroppen – hvorfor det er vores mest direkte vej til at kunne styre vores kropsind tilstand 
hvorhen, vi måtte ønske den. 

• Indånding: Via vagusnervens tilhæftning i den opspændte bughule, aktiveres det sympatiske nervesystem, 
altså den del af nervesystemet, der højne energien. 

• Udånding: Når man slapper mellemgulvet, via vagusnerven, aktiveres det parasympatiske nervesystem, dvs. 
den del, der giver ro og centrerethed. Når man gør sig bughulemusklen (diaphragm), muskulaturen omkring 
den, lungernes placering, deres fleksibilitet og mavens opspænding og afspænding bevidst, har man således 
en nøgle til at aktivere vagusnerven. 

• Når du med åndedrætsteknikkerne kan aktivere det parasympatiske nervesystem, så kan du til enhver tid 
styre dig selv ned i en mere afspændt tilstand, selv hvis du vågner om natten med smerter, tankeoverload, 
hjertebanken e.a. - og gerne vil falde i søvn igen. 
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Skelet
Fysisk:

• Skelettet består af 206 knogler, og man kan inddele dem i tre typer. Rørknogler, som bl.a. er vores arme, ben, tæer 
og fingre. De flade knogler, som bl.a. er vores ribben, skulderblade og kranie. De uregelmæssige knogler, som bl.a. 
er vores rygsøjle og håndrod. 

• Hver især har de en række funktioner, der er vigtige for vores krop. Rørknoglerne gør kroppen bevægelig. De flade 
knogler, fx ribbenene, beskytter bl.a. vores lunger og hjertet. Kraniet beskytter vores hjerne.  De uregelmæssige 
knogler, fx rygsøjlen, beskytter bl.a. vores rygmarv, der er en del af vores centralnervesystem, og fungerer som 
støddæmper for hjernen. 

Metafysisk:

• Knoglerne kan vi associere med et hus’ fundament og rammer, og med tagspærene, der danner struktur for at 
huset kan holde sin solide form. Et godt bygget hus er både stabilt og solidt, er fleksibelt, idet det skal kunne 
modstå storm og regn og endda jordskælv, og det skal være bygget arkitektonisk smart, så det samlet set har en 
god sammenhæng og har plads til mange forskellige funktioner.

• Mærk hvordan dit skelet og leddene - metaforisk set døre og vinduer mellem rummene - er den ramme, det 
fundament, hvor indenfor livet kan foregå i dig. 

• Se på rygsøjlen. Så mange led. Så mange mellemrum. Mellemrummene skal smøres, ’luftes’ og holdes 
bevægelige. Bevægelse sikrer, at ledvæsken er optimalt fungerende. Ordet rygSØJLE kan give os associationer i 
retning af katedralsøjler, noget stift og solidt. Mens ordet på engelsk SPINE, er et meget blødere ord, der peger i 
retning af spiralbevægelser og fleksibilitet. Det er en tanke værd, om man lader rygsøjlen bølge og sno sig nogle 
gange i løbet af dagen. Eller om den er låst og stiv. Måske kender du til at nakke, ryg og skuldre spænder op, når 
en handling skal gøres? Musklerne arbejder ubevidst, og du låser i leddene. Automatikkerne bor i krop og sind og 
knytter sig til det ’at tage sig sammen’. 
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Muskler
Fysisk:

• Muskler er kroppens ’kontraktive’ væv. Der findes overordnet tværstribede muskler, glatte muskler og hjertemuskler. Det er 
musklerne, der holder os oprejst og på plads, og som initierer bevægelse. Musklerne er hurtige til både at forfalde og til at
kunne blive opbygget, hvis vi træner dem. 

• Muskelstruktur: Jo flere bevægelsesuvaner, vi bygger ind i kroppen, jo mere hænder musklerne at komme ud af balance i 
deres samarbejde. Vi kan f.eks. være så meget i ’fremaddrive’, at vi ved gang eller løb opbygger større muskelmasse foran 
på lårene end bagpå. Eller vi kan sidde så dårligt på en stol, at vi taber styrken i de nedre mavemuskler, der ellers er med til
at sørge for, at vi har en god holdning. Det kaldes undertændte muskler. Vi kan være så pressede og så meget ’i gang’, at vi 
bærer på en mere eller mindre konstant lettere tændthed og opspændthed i muskulaturen i især nakke og skuldre – og det 
måske i en grad, så der kommer smerter og senere hen skader.

Metafysisk:

• Core-muskulaturen er følelsesmæssigt vores fundament.

• Muskulaturen omkring solarplexus er vores handlekraftudsprings-sted. Vort angreb-forsvar sted.

• Musklerne i øverste ryg og under skulderbladene er udtryk for vor vores ’vingespænd’, om og hvor meget vi lader os fylde i 
verden.

• Ansigtets muskler bærer på alle slags følelser, og i ansigtet samler sig al vor trængthed og historiens følelsesmæssige 
tilbageholdelser. 

• Halsen er kanal for mange transportveje. Måden at holde hovedet på viser ro og nærvær – eller en ’væren på vej’ holdning.

• Overbrugte øjenmuskler giver stift ansigt og spreder sig måske og giver tankeoverload. Eller tankeoverload giver trætte øjne.
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Skelet og muskler
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Hals 



Fordøjelse
Fysisk:

MUND: Grovhakning. Når man tygger maden godt, får man den fulde smagsoplevelse og hjælper 
fordøjelsessystemet med det videre arbejde. 

MAVESÆK: Finhakning og ’syrebad’. Mad der er tygget godt og bekommer én vel, fordøjes opSmalt – maven 
’føles godt’, når man fordøjer. 

TYNDTARM: Nedbrydning vha. bugspytsaX, galde mm. Næringsstoffer absorberes og sendes ud i kroppen. Det 
er her, der suges næring ud af den indtagede mad. 

Omdannelse af væske fra tyndtarm Sl fæces. Udskillelse. 

Metafysisk:

Når du pu\er i munden giver du så næring Sl systemet eller beder du blot systemet om at rydde op i skrald? Får 
du energi af den mad du spiser, eller bliver du tung og dvask? 

Fordøjelsens ild: Vores sundhed a^ænger i væsentlig grad af evnen Sl fuldt at metabolisere den næring – men 
også de følelser og de informaSoner - som vi tager ind samSdig dermed. Når krop, sind og energi ses som ét 
samhørende system, forstås ’fordøjelse’ som vores samlede fysiske, mentale og energimæssige fordøjelse af alt 
det, som livet udfordrer os med. 



Urinveje / udskillelse
• Fysisk: Når næringsstofferne og energien bruges, dannes der en lang række affaldsstoffer i kroppens celler, især i leveren. 

De skal fjernes, ellers vil de forgifte kroppen. Nogle udskilles fra leveren med galden og går ud med afføringen. Andre 
transporteres via blodet til de to nyrer. I nyrerne filtreres de ud af blodet, og sammen med vand skilles de ud i urinen. 

• Nyrerne ligger opadtil på bughulens bagvæg på hver side af rygsøjlen. Nyrerne er adskilt fra fordøjelsesorganerne af 
bughinden. Hver nyre indeholder ca. 600.000 ganske små filterenheder, som kaldes nephroner. Hvert nephron består af et 
lille filter, som er på størrelse med et punktum, og et rørsystem hvor den udfiltrerede væske koncentreres. De små filtre 
tilbageholder de fleste af blodets proteiner, men små molekyler som aminosyrer, glukose og mineralsalte passerer over i et 
tyndt rør. Fra de tynde rør hentes næringsstoffer tilbage til blodet, mens affaldsstoffer skilles ud i urinen. De tynde rør løber 
sammen og danner større kanaler, indtil de tømmer sig i nyrebækkenet. 

• Fra nyrebækkenet løber urinen gennem urinlederen ned til urinblæren, hvor urinen opbevares, før den tømmes ud ved 
vandladningen. Ved vandladningen passerer urinen gennem urinrøret. Det samlede afløbssystem kaldes urinvejene. 

• Nyrerne spiller en vigtig rolle i reguleringen af kroppens væske- og saltbalance samt blodtryk. Desuden dannes der vigtige 
hormoner i nyrerne, f.eks. erythropoietin - populært kaldet EPO - der regulerer dannelsen af røde blodlegemer. 

Metafysisk:

• Skelneevne: Dels at kunne adskille næring fra affald; vi skal kunne indoptage næringen og kunne give slip på det unødige. 
Krop og sind skal kunne skelne. 

• Udskillelsesevne / give slip: Dels at give slip. Give slip på affaldet, give slip på følelser, uden at klynge sig til det og dem. 
Overgivelse. Flow. Tillid. Hvis de følelser er svære, er det deres modsatfølelser som frygt og angst, og det kan udmønte 
sig konkret i at klynge sig til en relation, en overbevisning, en intention. 

• Vores optimale udskillelse i både fysisk og følelsesmæssig forstand er også sammenknyttet med lymfesystemet. 



Lymfesystem
Fysisk:

• Kroppens lymfesystem kan billedligt set beskrives som et spindelvæv. I dette finmaskede netværk findes milliarder af hvide 
blodlegemer, som er med til at bekæmpe infektioner forårsaget af virus og bakterier. Lymfe er latin og betyder klart vand. I 
lymfeårerne fragtes en tynd og gennemsigtig væske - lymfen. Lymfekirtlerne presses sammen af kroppens for- skellige 
bevægelser. På den måde holdes væsken i bevægelse. Dette til forskel fra for eksempel blodets kredsløb, hvor hjertet fungerer 
som en maskine, som pumper væsken (blodet) rundt i systemet. 

• Lymfesystemet består af lymfekar, lymfeknuder, milten og andet lymfoidt væv i forskellige organer. Lymfekirtlerne er samlet i 
klynger ved blodkarrene. De største lymfekirtler findes i lysken, i armhulerne, på halsen og i bugen. På disse steder foregår der en 
stor oprydning af elementer, som kan skade kroppen, hvis de ikke udskilles. 

• Lymfesystemet har tre vigtige arbejdsopgaver: 1. Det skal opsamle overflødig væske. 2. Det skal opfange forskellige elementer, 
som er trængt ud gennem blodkarrene. 3. Det skal tage hånd om kroppens forsvar mod virus, bakterier og kræft. 

• Lymfesystemet er transportmiddel for de vigtige hvide blodlegemer, der når ud til alle dele af kroppen og angriber fremmede 
elementer, som måtte angribe kroppen. De hvide genkender infektioner, som tidligere har angrebet kroppen. De hvide 
blodlegemer er også i stand til at producere beskyttende antistoffer mod forskellige sygdomsfremkaldende elementer. 

• Lymfesystemet har ingen central pumpe. Udover kroppens bevægelse, der sætter lymfen i bevægelse, er åndedrættets under- og 
overtryk ansvarlig for, at lymfen sendes rundt i kroppen. 

Metafysisk:

• Kigger vi intuitivt ind på, hvad lymfen er bærer af, så er det, at vi holder vores hus rent, holder livsenergien i flow, lufter ud, ikke 
lader skidt ophobe sig eller lader huset invadere af alskens uvelkomne skadedyr.  Altså handler et velfungerende immunsystem 
om, også følelsesmæssigt set at indoptage det, der nærer os og give slip på det, som dræner os. 

• Immunsystemet er konstant aktivt. Det ved godt, at livet ikke kan barrikaderes, bakterier i hobevis er alle steder uden på og indeni 
os. Det handler i stedet om at have et velafbalanceret system, der justerer balancen mellem de gode og de onde virus og 
bakterier. 



Optagelse, udskillelse



Endokrine system
Fysisk:

• Det endokrine system gør kroppens celler i stand til at kommunikere med hinanden via hormoner.

• Det består af kirtler, der producerer og udskiller hormoner, kemiske stoffer, der regulerer aktiviteten i celler eller 
organer. De overfører information fra et sæt af celler til et andet for at koordinere funktionerne i forskellige dele af 
kroppen. 

• De store kirtler i det endokrine system er hypothalamus, hypofysen, skjoldbruskkirtlen, biskjoldbruskkirtlerne, 
binyrerne, pinealkirtlen (koglekirtlen), og kønsorganer (æggestokke og testikler). Bugspytkirtlen har både en rolle i 
hormonproduktionen og fordøjelsen. 

• Ligesom de øvrige systemer i kroppen er vores hormoner meget sensitive over for, om vi sover nok, spiser sundt, 
bevæger os tilstrækkeligt mm. Hormonerne hænger os meget direkte sammen med vores følelsesmæssige 
tilstand:

Metafysisk:

• Oxytocin= kærlighedshormonet

• Endorfiner= smertedæmpere og lykkefølelse

• Dopamin= forventning om glæde transmitter

• Serotonin= depressionshormonet

• Adrenalin og noradrenalin= stress og kamp

• Cortisol: Udmattelsesstresshormonet



Kvindelig & mandlig forplantning
Fysisk:

• De kvindelige kønsorganer er klitoris, skede, æggeleder, livmoderhals og æggestok. Menstruation er blødninger fra livmoderen.
Blødningerne passerer ud gennem skeden (vagina) og er en del af den kvindelige forplantningscyklus. Cyklus betyder cirkel og 
henviser til, at det samme hormon-mønster gentages hver måned. Cyklus varer omkring 28 dage, og så begynder den forfra igen, så 
længe kvinden ikke bliver gravid. Og indtil kvinden går i overgangsalder.

• Det mandlige reproduktionssystem omfatter pungen med testikler, bitestikler og sædledere, blærehalskirtlen omkring urinrøret under 
blæren, sædblærerne bag urinblæren samt penis med urinrøret. Hver testikel er en kirtel, som producerer sædceller og det mandlige 
kønshormon testosteron. Der produceres hele tiden sædceller. De passerer ind i bitestiklen, hvor de modnes over 2-3 uger, før de
kort før sædafgang passerer gennem sædlederen til prostata, hvor de blandes med væske fra sædblærerne og prostata.

• Den essentielle forskel mellem det mandlige og kvindelige, er hormonerne. Testosteron spiller en central rolle i udviklingen af 
maskuline karaktertræk. Og de kvindelige kønshormoner østrogen og progesteron er de vigtigste i kvindens cyklus. 

Metafysisk:

• Det vi kunne hænde at reducere til udelukkende et forplantnings- og seksuelt område og en seksuel energi, skal i bredere forstand 
ses som en livskraft – som en potentiel psykisk styrke og vitalitet. Hele vores forplantningsområde er synonymt med egenskaber og 
kvaliteter som evnen til at give og modtage med stærke følelser bag, det er lyst og lidenskab. I bred forstand, det er 
forandringsvillighed, udspring af nye ideer, kreativ samarbejdsevne, overgivelse og tolerance. 

• I underlivet skabes betingelserne for liv – og liv - på næsten mirakuløs vis. Og de grundbetingelser er der så rigelig grund til at 
forbinde sig til igen og igen. Fordi, selvom vi ikke udnytter den kapacitet til at få 15 børn, og selvom vi går i overgangsalder engang i 
slut 40’erne/50’erne, og mænds testosteronmængde falder, så er de psykologiske/energimæssige grundbetingelser for at forbinde sig 
til og udfolde livskraften – måske endda med tiltagende styrke - tilstede livet ud. 


