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Indledning

Hvor vigtige er øjnene for  vores samlede opfattelse af verden både 
fysisk og psykisk?. Spørgsmålet har ført til dette hæfte, som giver en 
mulig forklaring på fysiske og psykiske problematikker, der set fra en 
posturologisk* synsvinkel ofte har årsag i øjnene. 

I vores vestlige verden ser vi en stor fiksering på kroppens ydre og har 
nærmest en narcicistisk tendens, som ytrer sig i forskellige retninger. 
Handlingerne viser sig bl.a. i en hovedkulds dyrkelse af kroppens 
muskler, som vi træner ihærdigt med styrketræning, bodybuilding 
m.m. Til gengæld glemmer vi andre, men ikke mindre vigtige faktorer 
for sundheden, heriblandt øjnene. 

Vi modtager dagligt store mængder informationer gennem forskellige 
kanaler. Alle disse informationer bliver først og fremmest opfanget 
gennem øjnene. Vi bruger  synssansen til mere end 70% af alle de 
indtryk, vi får. Indtrykkene giver en massiv påvirkning, som skal 
bearbejdes og fordøjes, bevist og ubevist til en koordination mellem 
krop, psyke og måske ånd? Bearbejdelsen foregår både i omgivelser/
rummet, nærrelationer, kultur og selvopfattelsen.

Vi kender alle det gamle ordsprog „ øjnene er sjælens spejl“, eller et 
andet udtryk „at have et glimt i øjet“. Disse udtryk fortæller, at der er 
noget i øjnenes udstråling, som kan være svært at forklare. På TV ser 
vi ofte mennesker fra kriseramte områder, hvor øjnene fortæller mere 
end ti tusinde ord. Vi ved næsten, hvad der  rører sig i de menneskers 
indre. Vi kan også nævne vores nære relationer, hvor et blik er nok til 
at vide, hvad den anden tænker, - en subtil kommunikation, som næsten 
ikke er til at beskrive med ord.

Og hvad har det med øjenøvelser at gøre? Et spændende spørgsmål, 
som kan ses fra mange vinkler.   
Rigtig god læsning...
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Øjenøvelse 6

1) Start i en afslappende stående eller siddende kropsstilling og kig lige     
frem, fig. 1. - Løft begge hænder op som vist på fig. 2.

fig. 1 fig. 2

2) Hold  denne håndposition så lang tid du ønsker. Dette hjælper øjnene til at 
slappe af efter hele øvelsesrækken.

3) Vask ansigtet i koldt vand især omkring øjnene; det giver et øget 
blodkredsløb og stimulerer  nerveforsyningen, som kan være gunstig ved 
øjenmuskulære spændinger. 

4) Til sidst kan du trykke dig omkring øjnene som vist på fig. 3. Har du fået 
en magnet til at rette øjets stilling, sættes den på siden af hovedet i kanten af 
ydre øjenhulning som vist på fig. 4.

fig. 3 fig. 4
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* Posturologi = læren om kroppens positur/position i rummet
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Øjet og dets muskler
Øjet er omgivet af muskler, der kaldes de ydre øjenmuskler. Disse 
muskler har igen nær forbindelse til især kæbe, nakke og de fleste 
andre ansigtsmuskler. Evnen til at rette øjnene mod et objekt i rummet/
omgivelserne er i sig selv en enestående fysiologisk præstation; seks 
muskler arbejder tæt sammen omkring hvert øje for at bevæge øjnene i 
øjenhulen, så de tilpasser sig øjnenes registrering af den ydre verden, når 
vi går, sidder, læser samt får følelsesmæssige indtryk fra omverdenen. 
Fokusering fra nær til fjern kaldes akkomodation og er en absolut 
nødvendighed for at se klart, effektivt og afslappet. Musklerne i 
øjenhulen, der styrer den proces ved nær og fjern afstand kaldes 
sensoriske  ciliarmuskler, d.v.s. at når man ser genstande på nært hold 
trækker ciliarmusklerne sig sammen og bliver spændte. Derved ændrer 
linsen i øjet form og krummer. Når musklerne afslappes, bliver linsen i 
øjet fladere, så evnen til at se genstande på længere afstande kan ske. De 
mest kendte problematiker med øjnenes akkomodation er langsynethed, 
nærsynethed og bygningsfejl. 
I enhver bevist eller ubevist hensigt om at handle gi´r hjernen besked om 
akkomodation; hvordan øjet skal placeres i øjenhulen. I samtidig synergi 
sker en regulering i det indre øre, der styrer kropsbalancen i forhold til 
tyngdekraften. Hele denne proces påvirker kropsholdningen. 
Øjet og kropsholdningen
Muskulære spændinger i øjnene gør, at det samme billede, som kommer 
ind på nethinden, men set fra henholdsvis venstre og højre øje, bliver 
uens. Dette skaber en konflikt i hjernen, da det ene øjes nethinde giver 
én information og det andet øjes nethinde en anden. Når det ene øje altså 
ser skævt, tror hjernen, at personen er ved at foretage en bevægelse i det 
skæve syns retning. De sensoriske muskler i ryg, mave og fødder retter 
sig efter denne retning via besked fra nervesystemet, og ofte begynder 
f.eks. foden at dreje udefter. Samtidig forsøger hjernen også at rette 
kroppen ind efter det normale syns focus.
Mis-informationen rammer først og fremmest hjernens syncentre, men 
også hjernecentre som hypothalamus, der bearbejder synsindtrykkene. 
Dennebearbejdning foregår bevist eller ubevist alt efter, hvad vi foretager 
os. Samlet set bliver alle data også forarbejdet til informationer i 
24

Øjenøvelse 5

fig. 1

2) Løft hånden som vist på, fig. 2. Fokuser på fingeren og dernæst på en  
genstand længere ude. Denne fokusering ind og ud foretages ni gange. Afslut 
i udgangspositionen, fig. 3.

fig. 2

fig. 3

1) Start i en afslappet stående eller siddende kropsstilling og kig lige frem.    
Ret blikket mod et objekt cirka to meter fremme, fig. 1
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ken (subcortex), der kommer til at give et misvisende indtryk af en 
situationen; et billede, en følelse, eller en fysisk handling og/eller 
påvirkningen af måden, vi opfatter os selv på kan blive forvrænget. 
Resultatet er en mindre eller større skævhed i kropsholdningen med 
eventuelle smerter til følge. 
Fysiske forstyrrelser  viser sig som hovedpine, smerter i nakke, 
skulder, ud i armene, øverste ryg og lænd. Sekundære konsekvenser af  
øjenforstyrrelser er åndedrætsbesvær, balanceproblemer, søsygelignende 
symptomer og muskulære mavesmerter. 
Øjet og psyken
Øjenmuskulære spændinger kan forårsage en fysisk problematik, og 
den kan også indvirke på psyken. Eksempelvis kan briller med glidende 
overgang skabe en spændingsforskydelse i øjets muskler, som igen giver 
en forvridning af hjernens opfattelse af verden, f.eks. angstlignende 
og depressive symptomer. Hverdagsproblemer/traumer som f.eks. 
kærstesorg eller dødsfald kan så forværre den i forvejen tilstedeværende 
psykiske tilstand, og der skabes en ond cirkel.
Styring af øjet er en autonom refleks, hvor øjet så at sige handler uden 
om vores bevidste opmærksomhed. Det kan forstås på følgende måde: 
F.eks. sidder man ved et bord og snakker, og pludselig er der én, som 
taber en kop fra bordet. Øjet opfanger bevægelsen, og hånden rækker 
lynhurtig ud efter koppen, inden den rammer gulvet. D.v.s. at øjet ser 
først, hvorefter kroppen reagerer, uden at vi først skal tænke „nu falder 
der en kop og så skal jeg gribe den“. Eksemplet viser, at øjet kan påvirke 
kropsbevægelserne alt efter situation og omstændighed og ikke mindst 
at vores ego/jeg/dagsbevisthed træder i baggrunden til fordel for en 
instinktiv handling. Skulle vi først tænke situationen igennem ville 
koppen for længst have ramt gulvet.
Eksemplet kan også vise noget om, at synet har med hukommelse at gøre. 
Vi lærer fra barndommen gennem erfaring om tingenes værdi, og om 
konsekvenserne af vores handlinger. Vi lærer gennem eksemplet; dét, vi 
ser, der praktiseres. Vi husker/ved at en en ting, i dette tilfælde koppen, 
har en bestemt værdi - måske har vi også fået det fortalt - og vi husker 
også, hvad der sker, hvis den rammer gulvet. Den går sandsynligvis 
i stykker. Vi kender følelsen af at værne om/miste den. Helt ubevist 
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Øjenøvelse 4

fig. 1
2) Bevæg fingeren i cirkelbevægelse, således at øjnene først følger fingerens 
bevægelse ud til siden, fig. 3. Forsæt nedefter, fig. 4, og opefter, fig. 5. Ni gange 
den ene vej, ni gange den anden vej. Gå til udgangspositionen, fig. 6.

fig. 3

fig. 6

fig. 2

fig. 4 fig. 5

1) Start i en afslappet stående eller siddende kropsstilling og kig lige frem.     
Ret blikket mod et objekt cirka to meter fremme, fig. 1. Løft fingeren som 
vist på fig. 2.
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at gribe efter koppen. Det er derfor ikke svært at forestille sig, at 
øjenmuskulære problemer kan påvirke hukommelsen. Den bliver hullet 
og reaktionsmønstret langsommere, og via øjnenes forbindelse til det 
motoriske center i hjernen, kan finmotorikken forstyrres. 
Øjenmuskulære problemer giver først og fremmest kognitive forstyrrelser, 
hvilket vil sige forstyrrelser, der angår indlæring, bearbejdning af 
informationer, hukommelse, koncentration og orienteringssans. Mange 
gange resulterer det i problemer med selvopfattelsen/komplekser, som 
senere kan føre til angst, depressioner, søvnløshed. 
Årsager til øjenforstyrrelser
En klassisk mulig årsag til øjenforstyrrelser er langvarigt arbejde foran 
PC, ensartet arbejde, hvor øjnene bruges meget med efterfølgende 
forstyrrelser som stivhed i nakke, hovedpine og fikserede/vandrende 
smerter. Dette kan afhjælpes med mere motion og øjenøvelser.
Sekundære årsager kan komme fra kæbeledsproblemer, skævt bid, hvor 
proteserne sidder forkert, tandfyldninger der er for høje, stifttænder, 
skjulte betændelser, briller med forkert styrke og briller med glidende 
overgang.
En anden forstyrrelse som indirekte vil påvirke øjnene og kropsholdningen 
kommer fra fødderne i form af platfodhed, hulfodhed, indadgående 
fødder (valgus) eller udafgående fødder (varus).
Andre årsager er leverforgiftninger/hepatitis, allergiske reaktioner, 
kosten, høje doser af medicinsk behandling, alle former for neoroleptisk 
medicin (beroligende), antidepressive midler og morfin samt fysiske 
slag og følelsesmæssige traumer. Altsammen noget der på længere sigt 
forstyrrer øjnene.
Er det mon psykisk?
Ofte får vi at vide, at et symptom må være psykisk betinget. Har du 
fået den besked, er der al mulig grund til at sætte spørgsmålstegn. 
Alle forstyrrelser, der enten har fysisk eller psykisk årsag kan blive 
forstærkede, hvis en af hernævnte faktorer, der skaber øjenforstyrrelser, 
er med i billedet. Disse områder bliver ofte overset. Kroppens holdning og 
ikke mindst de psykiske spændinger behandles med omgående virkning, 
når øjenmusklerne, kæberne og fødderne bliver behandlede. Dette kan 
foregå med posturologi og øre-akupunktur, suppleret med øjenøvelser 
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Øjenøvelse 3

fig. 1

2) Bevæg fingeren til siden således at øjnene følger fingerens bevægelse fig. 3 
Ligeledes modsat fig. 4 Udføres ni gange.  Afslut i udgangspositionen fig. 5.

fig. 3

fig. 5

fig. 2

fig. 4

1) Start i en afslappet stående eller siddende kropsstilling og kig lige frem  
ret blikket mod et objekt cirka to meter fremme fig. 1. Løft  fingeren som vist 
på fig. 2.
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Nakke- og skulderøvelse 1

1) Start i en afslappet stående eller siddende kropsstilling og kig lige frem.  
Ret blikket mod et objekt cirka to meter fremme, fig. 1. 

2) Løft skuldrene langsomt op i en lodret linie, mens du trækker vejret ind 
gennem næsen, fig. 2. Sænk skuldrene igen til udgangspositionen, mens du 
puster vejret ud gennem munden, fig. 3. Gentag dette seks-og-tredive gange.

fig. 1

fig. 2

fig. 3
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Øjenøvelse 2

fig. 1

2) Bevæg fingeren nedefter således at øjnene følger fingerens bevægelse, 
fig. 3. Ligeledes opefter, fig. 4. Bevægelsen  gøres ni gange. Afslut i 
udgangspositionen, fig. 5.

fig. 3

fig. 5

fig. 2

fig. 4

1) Start i en afslappet stående eller siddende kropsstilling og kig lige frem.   
Ret blikket mod et objekt cirka to meter fremme, fig. 1. Løft fingere som vist 
på, fig. 2.



Nakke- og skulderøvelse 2

fig. 1

2) Før skuldrene langsomt tilbage, fig. 2. Rul herfra skuldrene op, fig. 3, og 
videre i en cirkelbevægelse fremefter, fig. 4, og tilbage til udgangspositionen, 
fig. 5. Gentag dette ni gange.

fig. 2 fig. 3

fig. 5

fig. 4
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1) Start i en afslappet stående eller siddende kropsstilling og kig lige frem.  
Ret blikket mod et objekt cirka to meter fremme, fig. 1. 
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Øjenøvelse 1

fig. 1

2) Løft hånden som vist på, fig. 2. Bevæg fingeren indefter mod næsen, således 
at øjnene skeler. Denne bevægelse ind og ud foretages ni gange.  Afslut i 
udgangspositionen, fig. 3.

fig. 2

fig. 3

1) Start i en afslappet stående eller siddende kropsstilling og kig lige frem.  
Ret blikket mod et objekt cirka to meter fremme, fig. 1. 
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Nakke- og skulderøvelse 6

fig. 1

fig. 2 fig. 3

fig. 6

fig. 4

2) Drej hovedet til højre, fig. 2. Fortsæt nedefter i en cirkelbevægelse fig. 3. 
Hovedet fortsætter videre til den anden side, fig. 4. Gentag samme 
bevægelse blot i modsat retning, Fig. 5, 6, 7. Øvelsen udføres ni gange. Gå 
tilbage til udgangspositionen, fig. 1.

fig. 5 fig. 7

Nakke- og skulderøvelse 3

fig. 1

Udfør øvelsen ni gange som øvelse 2, blot i modsat retning.

fig. 2 fig. 3

fig. 5

fig. 4
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1) Start i en afslappet stående eller siddende kropsstilling og kig lige frem.  
Ret blikket mod et objekt cirka to meter fremme, fig. 1 

1) Start i en afslappet stående eller siddende kropsstilling og kig lige frem.  
Ret blikket mod et objekt cirka to meter fremme, fig. 1 



Nakke- og skulderøvelse 4

fig. 1

2) Løft hovedet tilbage, mens du trækker vejret ind, fig. 2. Før hovedet nedefter,                
hvor du samtidig puster vejret ud, fig. 3. Gentag dette ni gange og afslut i 
udgangspositionen, fig. 4.

fig. 2 fig. 3

fig. 4
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Nakke og skulderøvelse 5

fig. 1

2) Drej hovedet til højre, fig. 2. Dernæst drejes hovedet til venstre, fig. 3.  
Gentag dette ni gange. Gå tilbage til udgangspositionen, fig. 4.

fig. 2 fig. 3

fig. 4
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1) Start i en afslappet stående eller siddende kropsstilling og kig lige frem.  
Ret blikket mod et objekt cirka to meter fremme, fig. 1 

1) Start i en afslappet stående eller siddende kropsstilling og kig lige frem.  
Ret blikket mod et objekt cirka to meter fremme, fig. 1 


