
TRÆN AFSLAPNINGSTEKNIKKER 

Afslapningsteknikker kan hjælpe dig med at forløse anspændthed – både fysisk og psykisk. På den måde 

kan du komme til at føle dig roligere og mere parat til at håndtere vanskelige eller smertefulde opgaver. 

 

Fuldstændig lige som andre redskaber kræver afslapningsteknikker træning for at de kan blive effektive 

værktøjer. Så det duer ikke at vente med at afprøve disse teknikker til du allerede er overvældet af en 

ubehagelig følelse.  Træn dem dagligt. På den måde bliver du parat til at anvende dem, når du står over 

for en belastende situation: 

 

 Tag en timeout: 

Hvis du føler dig udmattet af at tage dig af andre mennesker hele tiden, så find et lille stykke tid 

hver dag, hvor du tager dig af dig selv og dine egne behov.  

       Forsøg at sætte en halv til en hel time af hver dag til at  

       slappe af, lave motion, læse eller løbe ærinder for dig selv. 

Husk, du fortjener at blive behandlet lige så godt som alle andre. Det at du sætter dig selv først 

nogle gange betyder ikke at du er egoistisk. Gør dit bedste for at finde en balance mellem at 

tage dig af dig selv og af andre, så du ikke ender med at føle dig ”indebrændt” eller vred. 
 

 Langsom vejrtrækning: 

Hvordan: 

  Find et behageligt sted at sætte dig eller ligge ned i 5-10 minutter.  

  Læg nu den ene hånd på maven. 

  Træk vejret langsomt og roligt ind gennem næsen, 

  og forestil dig at luften bevæger sig ned i maven på dig, og udvider den langsomt som en 

ballon. 

  Ånd derefter ud gennem munden, mens du mærker hvordan din mave svinder ind igen,  

  ligesom når luften siver langsomt ud en ballon. 

  Lad dit åndedrag finde en langsom, naturlig rytme. 

  Når du bliver distraheret, så vend blidt opmærksomheden tilbage mod dit åndedrag, 

  eller mod fornemmelsen af hvordan din hånd føles mod din mave. 

  Slap af så godt du kan. 

  Hvis du begynder at føle dig svimmel, eller mærker en snurren i læberne eller fingerspidserne, 

  så er det måske fordi du trækker vejret lidt for dybt. Prøv i så fald at trække vejret mere 

naturligt. 

  Når du så har det bedre igen, kan du fortsætte øvelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Flere teknikker på næste side… 

  



 Progressiv muskel-afslapning:  

Formålet med denne teknik er at give slip på muskelspændinger idet du ånder ud. 

Du kan træne denne teknik uanset om du står op, sidder eller ligger ned. 

 

Hvordan: 

   Tag en dyb indånding, og hold vejret. 

   Spænd nu én muskelgruppe ad gangen i ca. 7 sekunder,  

      og læg mærke til fornemmelsen af anspændthed i musklerne. 

  Ånd nu ud igen, imens du giver hurtigt slip på alle spændinger i den gruppe muskler. 

    Læg mærke til forskellen mellem den anspændte og den afslappede fornemmelse. 

 

 Du kan enten gå kroppen systematisk igennem fra tæerne og hele vejen op til toppen af 

hovedet, 

  eller du kan gruppere musklerne på følgende måde: 

 1. Start med at krumme tæerne.  

 2. Stræk benene og strit med tæerne. 

     3. Bøj i albuerne og knyt hænderne,  

              som om du poserer som en bodybuilder. 

     4. Spænd i mave- og brystmusklerne ved at krumme dig forover,  

             som om du holder om en stor badebold. 

     5. Stræk armene og løft skuldrene op mod ørerne. 

     6. Spænd i musklerne rundt om øjnene, munden, og i hele ansigtet. 

 Hvis du oplever nogen form for smerte, så stop øjeblikkeligt. 

 

 Visualiser et fredfyldt sted: 

Hvordan: 

  Find et behageligt sted at sidde eller ligge ned i 5-10 minutter.   

  Luk øjnene og brug et par minutter på langsom vejrtrækning (se ovenfor). 

  Visualiser derefter et eller andet virkeligt eller imaginært sted, hvor du føler dig fredfyldt og 

tryg.  

    Det kan være hvor som helst du har lyst. Her er nogle ideer:  

    - du ligger/sidder/går på en strand 

    - du sidder på en sky  

    - du går en tur i en park  

    - du sidder i et ældgammelt tempel 

 Brug din forestillingsevne til at lade så mange som muligt af dine sanser mærke stedet: 

    - Visualiser hvordan dit fredfyldte sted ser ud  (Farverne, formerne, lyset). 

    - Forestil dig de lyde du ville høre det sted. 

    - Forestil dig hvordan det sted du går/sidder/står føles mod din hud/fødder/hænder, etc. 

    - Forestil dig hvilke lugte eller dufte du måske ville opleve det sted. 

    Husk: Det er dig der styrer dette sted, så du kan lade hvad som helst dukke op, 

     som vil gøre det mere trygt og mere beroligende. 

Udforsk stedet så fuldstændigt som muligt, og læg mærke til de følelser og tanker, som dukker 

op. 

NB! Brug denne teknik når du har brug for at slappe af, men lad være med at bruge den, 

  Hvis du allerede er dissocieret, eller hvis du føler dig fjern/distanceret fra virkeligheden. 

  Hvis du føler dig fjern, så gør dit bedste for at grounde dig selv i nuet ved at lægge mærke til 

hvad du kan se, høre, lugte, føle og mærke mod din hud. 

 

Husk at skrive i din træningsdagbog hvor mange gange om dagen du har trænet afslapningsteknikker. 


