KONCENTRATIONS ØVELSER / HJERNEGYMNASTIK
At fjerne stress - at kunne tænke klart.
Hold på panden med den ene hånd og med den
anden på baghovedet i ca. 1 minut eller så
længe, der er behov

At blive bedre til at lytte -fold ørerne ud.
Tag fat i øreflipperne og begynd at masserer
herfra. Fortsæt derefter med at massere resten
af øret. Husk at massere inde i alle ørets
folder.

At få hoved og krop til at til at samarbejde.
Massage af central ( Ren )- og guvernør ( DU)
meridianerne.
Hold pegefingeren lige over overlæben og
langefingeren under underlæben. Sæt den
anden hånd på navlen. Masser punkterne ved
læberne i ca. ½ minut mens du holder på
navlen. Skift hænder og gentag øvelsen.

At få højre og venstre side af
krop/ hjerne til at samarbejde.
Sæt tommelfingeren i det ene
punkt under kravebenet og pege/
langefinger i det andet punkt.
Læg den anden hånd på navlenog
masser på de to punkter i ca. ½
minut. Skift herefter hænder og
gentag øvelsen.

At få kroppens for- og bagside til at
samarbejde.
Masser i et ½ minut med den ene hånd på
halebenet mens du holder med den anden
hånd på navlen. Skift hænder og gentag
øvelsen i ½ minut.

At styrke øjenmusklerne - og blive
bedre til at se.
Masser på øjenpunkterne lige under
kraniets kant mens du ser
op / ned / lige ud til siden / lige ud til den
anden side / skråt op til højre / skråt ned til
venstre / skråt op til venstre / skråt ned til
højre.

At få højre og venstre
hjernehalvdel samt begge
kropshalvdele til at
samarbejde.
Sæt højre arm mod venstre
knæ og derefter venstre arm
mod højre knæ. Fortsæt
krydsgang i ca. 1 minut

At få øjne og hænder til at
samarbejde hen over
midtlinien - at gøre læsning
og skrivning lettere samt at
stimulere samarbejdet
mellem højre og venstre
hjernehalvdel.

At slippe spændinger på
bagsiden af kroppen.
Begynd med at massere
achillessenen lige over hælebenet.
Fortsæt med at massere op langs
lægmusklen op til knæhasen.
Fortsæt op langs med bagsiden af
låret. Bagefter arbejdes med det
andet ben.
Læg din ene hånd på den modsatte
skulder og lav nogle MEGET små
skuldercirkler. således at
nakkemusklerne giver slip på
deres spænding. Fortsæt derefter
med den anden skulder.

Sæt hænderne sammen så de
danner en lille trekant. Følg
hele tiden trekanten med dine
øjne men du laver ” liggende
ottetal ” i luften.
At få en god jordforbindelse
og en god cirkulation af
kroppens energier.
Læg venstre ben over højre
knæ. Læg højre hånd på
venstre ankel og tag fat om
foden på fodsålen. Foretag
dybe ind og udåndinger mens
tungen på indånding sættes op
i ganen og på udånding slappes
af.

Øvelsen foretages i et minut,
hvorefter der skiftes ben.
Derefter sættes fingerspidserne
mod hinanden, og der
fortsættes med ind-og
udåndinger i 1 minut som
beskrevet ovenfor.
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