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Tankerne bag øvelserne

NORMAL vejrtrækning er noget, som små børn

og dyr pr. automatik gør; men de fleste unge og

voksne trækker kun vejret overfladisk det me-

ste af tiden. Spændinger, stress, latente uba-

lancerede følelsesmæssige tilstande ”sidder”

i kroppen og kan risikere at begrænse ånde-

drættet på en måde, så man sjældent trækker

vejret normalt. Derfor kan det være nødvendigt

at øve normal vejrtrækning bevidst, for at kun-

ne vende tilbage til det som vane i kroppen.

Det FULDKOMNE ÅNDEDRÆT er vigtigt at gøre 

et antal gange hver dag. Hvis ikke det sker af 

sig selv, er det vigtigt bevidst at gøre det som 

en decideret øvelse. 

Vi kan gøre en række ting for at udvikle vores 

vejrtrækning, og det kan opdeles i UDHOL-

DENDE, STYRKENDE, HELBREDENDE eller 

LINDRENDE*) vejrtrækning. Endelig kan spe-

cifikke åndedrætsteknikker anvendes KROPS-

TERAPEUTISK til FØLELSESFORLØSNING.

Man kan spørge: Hvad har dette med medita-

tion at gøre? Åndedrætsteknikker hjælper til 

at fokusere mentalt og er i yogatraditionen en 

væsentlig forberedelse og hjælp til udøvelse 

af meditation. Åndedrættet er vores allertyde-

ligste forbindelsespunkt mellem krop og sind. 

Åndedrættet spejler sindets aktivitet; enhver 

følelse og bevidsthedstilstand afspejles i ånde-

drættet. F.eks. angst sætter sig straks som et 

tilbageholdt åndedræt, hvor det ikke er muligt 

at puste ud. Vrede giver et hurtigere og mere       

stakato-agtigt og tilbageholdt åndedræt. Glæde 

– og især latter giver et fuldkomment ånde-

dræt, hvor man fylder lungerne helt – og puster 

helt ud. Især når man er næsten grådkvalt af 

latter, trækker bughulen sig ind og lungerne 

tømmes helt. En sovende person har et dybere

åndedræt med en let hvislen i svælget. Man kan

aflæse, hvor dybt personen sover, ved blot at 

lytte til åndedrættet. Når sindet er meget aktivt 

og tankerne farer af sted, vil åndedrættet sætte

tempoet op og visa versa.

De fleste iagttager åndedrætsændringer i me-

ditation. Som regel imod et langsommere ån-

dedræt, men hvis megen stress frigives, kan 

hastigheden blive forøget. Oplever man, at-

kroppen pludselig trækker vejret dybt ind ef-

ter at åndedrættet har været stoppet totalt i 

en rum tid, er det udtryk for, at man har været 

i”the gap”.

Så udviklingen af bevidstheden om åndedræt-

tet, og udviklingen af åndedrættet er en af de 

vigtigste nøgler til en fordybet meditations-

praksis. Derudover findes der en række medi-

tationsteknikker, der tager udgangspunkt i

åndedrættet. 

Selvobservation
ÅNDEDRÆT, BUGHULE, VAGUSNERVE OG 

NERVESYSTEM. Når der udføres meditative 

øvelser med åndedrættet som indgang, så er 

en af de vigtigste nøgler til at kunne flytte ens 

bevidsthedstilstand præcis derhen, hvor man 

ønsker sig, kendskab til sammenhængen mel-

lem bughulens opspænding/afspænding og det 

autonome nervesystems balance

.

Vær nemlig bevidst om, at man på indåndingen 

via vagusnervens tilhæftning i den opspændte 

bughule, aktiverer det sympatiske nervesy-

stem, dvs. den del af nervesystemet, der højne 

energien. Og på udåndingen når man slapper 

mellemgulvet, via vagusnerven, aktiverer det 

parasympatiske nervesystem, dvs. den del, der 

giver ro og centrerethed. 

De 4 guidede meditationsøvelser med ånde-

drættet som indgang, øvelse 6-9, fordybes   

*) Severinsen, 2009

    Dag 7 

Med åndedrættet som indgang
Introduktion til 4 øvelser

Hele meningen med et velfungerende og nor-

malt åndedræt er i al sin enkelhed: En optimal 

udnyttelse af den ilt, vi får tilført i indåndingen, 

og en optimal udskillelse af kuldioxid i udån-

dingen.

Derudover er åndedrættet en direkte nøgle til 

at kunne influere det autonome nervesystem 

og hormonbalancerne i kroppen – hvorfor det 

er vores mest direkte vej til at kunne styre vo-

res tilstand hvorhen, vi måtte ønske den. 

Du præsenteres for 4 åndedrætsøvelser:

 

ÅNDEDRÆTTET - NÆRVÆR PÅ DET NORMALE 

ÅNDEDRÆT (11:29 min)  

Øvelsen hjælper dig med at genskabe kontak-

ten til det helt normale åndedræt. 

KONTAKT TIL DET FULDKOMNE ÅNDEDRÆT 

(3:16 min)

Øvelsen udvikler spændvidden i åndedrættet, 

så det bliver både dybere, roligere og længere.

PAUSERNE I ÅNDEDRÆTTET (4:48 min)

Den tredje øvelser faciliterer at finde ind bag 

åndedrættet ned i meditative tilstande. 

MINDFULNESSMEDIATION MED FOKUS PÅ 

ÅNDEDRÆTTET (15 min)

Den sidste øvelse er en decideret meditations-

teknik, hvor fokus på åndedrættet er det ank-

ringspunkt, der hjælper dig til at slippe bag om 

tanker, følelser og krop.
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yderligere, når man gør sig bughulemusklen 

(diaphragm), muskulaturen omkring den, lun-

gernes placering, deres fleksibilitet og mavens 

opspænding og afspænding bevidst.

Brug de 3 billeder nedenfor til at gøre dig fysio-

logien bevidst. Mærk indeni, om du har styr på, 

når bughulen løsner og får faldskærmsform, 

og når den spænder op og bliver presset mere 

flad i det.

Når du med åndedrætsteknikkerne kan akti-

vere det parasympatiske nervesystem, så kan 

du til enhver tid styre dig selv ned i en mere 

afspændt tilstand, selv hvis du vågner om nat-

ten med smerter, tankeoverload, hjertebanken 

e.a. - og gerne vil falde i søvn igen.

Man kan få et konkret visuelt udtryk for, med 

hvilken kvalitet, man trækker vejret, ved at 

bruge et biofeedback-apparat. I Time2be regi 

bruger vi HeartMath biofeedback apparat*).

*) Childre, 2005
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    Dag 8 

Øvelse 6. Nærvær på det normale åndedræt
11:29 min. 

Denne øvelse handler om på blideste vis at lære 

det normale åndedræt at kende; hver eneste 

lille detalje. Jo bedre du kender det, jo nem-

mere vil det være at vende tilbage til det, hvis 

det er gledet dig af hænde. Og som det næste 

vil du kunne blive i stand til at udvikle det. 

Det vil sikkert opleves som en udfordring at 

trække vejret som du plejer, når du begynder at 

observere det. Det er slet ikke unormalt at be-

gynde at spænde og næsten ikke kunne trække 

vejret, når du starter med at observere dig selv. 

Det kan også være udfordrende at beholde den 

normale rytme og dybde; tilbøjeligheden vil 

være at gøre åndedrættet dybere.

»Læg dig på ryggen, gør det behageligt for dig, 

dvs. sikr dig, at rummet er nogenlunde stille, 

du har et tæppe over dig, hvis du har behov, 

dæmpet lys eller skygge. Mærk om kroppen 

holder igen nogen steder. 

FRIT FLYDENDE REGISTRERING AF ÅNDE-

DRÆTTET. Registrer så kroppens helt natur-

lige åndedrætsrytme, bestående af 4 faser: 

Den trækker vejret ind og iltes, der er en kort 

naturlig pause med en let opspænding i krop-

pen, den puster ud, hvor den renses for kuldio-

xid, den holder en lille pause efter udåndingen, 

TEKST til LYDFIL

hvor kroppen giver slip ned i total afspændthed.

KONKRET OPMÆRKSOMHED PÅ ÅNDEDRÆT-

TET. Hvordan føles det, når luften trækkes ind 

ved næsen? Læg mærke til, at temperaturen 

lige uden for næsen er rumtemperatur, når du 

trækker vejret ind, mens den er ca. kropstem-

peratur, når du puster ud. Er luften tør? Hvor 

rammer den i næsen? Kan du mærke næsehå-

rene bevæge sig? Hvordan føles det i halsen, 

når luften bevæger sig derigennem? Er der 

plads nok? Lyt til lyden af dit åndedræt. Hvor 

kommer lyden fra? Er den forskellig ved ind- og 

udånding? Hvad føles nemmest og behageligst, 

ind- eller udånding? Hvor langt ned i kroppen 

bevæger åndedrættet sig? – Registrer skuldre, 

brystkasse, solar plexus og mave, når du træk-

ker vejret. Er der nogle deciderede flaskehalse 

i din krop, når du trækker vejret? – Det kan 

være hals, øvre bryst, hjerteområdet eller solar 

plexus. Trækker du mest vejret på forsiden el-

ler bagsiden af kroppen, eller lader du det fylde 

hele overkroppen ud?

RYTME OG PULS. Sæt nu konkret fokus på, 

hvad din åndedrætsfrekvens er – altså hvor 

mange hele åndedrag, du foretager pr. minut. 

Jo færre jo bedre. Omvendt, så kan du ikke for-

cere en lav frekvens igennem, for så vil din puls 

stige. Fornem din puls. Man kan godt lære at 

fornemme den i kroppen – i øret, på halsen, i   

lysken, uden at skulle holde hånden på, men 

hvis du ikke kan fornemme den, så prøv at 

tage din puls, så du konkret ved, hvad der er 

din hvilepuls. Registrer hvordan pulsen straks 

reagerer på ændringer i dit åndedræt. Få for-

bindelsen åndedrætsrytme og puls til at være 

en harmonisk enhed.

DET VELFUNGERENDE NORMALE ÅNDE-

DRÆT. Prøv nu, ganske blidt at tilstræbe et 

jævnt, roligt, dybt åndedræt med ca. lige lange 

ind- og udåndingsbølger. Ingen forcering på 

hverken ind- eller udånding. En blød top og en 

blød bund, der signalerer den lille pause mel-

lem bølgerne. Nogenlunde regelmæssighed. 

Mærk de positive konsekvenser i krop og sind, 

mens du lader det normale åndedræt stedfæ-

ste sig og blive det fremherskende igen.«

(Meditationsbogens øvelse 9.01, side 123-124)

 




