
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brug naturen til en pause 

Ved at holde pause kan du gå en længere tur end normalt. Og du kan godt holde pauser, selvom der ikke lige er bænke. 

Øv dig i at finde steder at hvile dig på din rute – f.eks. to ting du sidder på, og tre ting du hviler dig op af.  Brug evt. pau-

serne til at arbejde med vejrtrækningen eller til bevægelse af overkrop og arme. 
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2. Læn dig ind mod et træ 

Hvis du er træt eller har svært ved at træk-

ke vejret, er det rart at tage godt fat om en 

stamme og slappe af. Lad hele kroppen, fra 

ben til hoved, falde tungt ind i stammen.  

1. Hvil dig siddende 

Find et sted, hvor du kan sidde og hvile. 

F.eks. en træstamme eller en sammen-

knudring af grene væk fra folks blikke.  Hvil 

armene på benene, og træk vejret roligt.  

3. Læn dig op af et træ 

Find et kæmpe træ, der er godt og stabilt 

at læne sig op af. Lad ryggen synke helt ind 

mod stammen, så hele bagsiden får støtte. 

Lad fødderne synke godt ned i jorden. 

5. Stræk op mod trækronerne 

Arbejd med at strække godt ud i kroppen, 

som om en lang sej elastik hiver dig op til 

trækronerne, mens fødderne trækkes ned 

mod jorden. Arbejd enten med en arm af 

gangen eller med begge arme samtidig. 

4. Slap af og lad armene svinge 

Når du står op ad et træ, kan du lade ar-

mene svinge tungt og dovent op og ned. 

Det hjælper på vejrtrækningen, så luften 

kommer helt ned i maven.  

6. Brug grenene  

Når du sidder og hviler et sted med grene, 

kan du arbejde med at række ud efter 

dem. Ræk ud efter grene i forskellige 

højder med en arm ad gangen – skift mel-

lem at strække dig og sætte dig ned igen.  
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