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Vejrtrækning og Åndedræt  
 
Vejrtrækningen er det, som begynder og afslutter vores liv på jorden. Det er 
vejrtrækningen, som ilter vores krop og skaber liv. Det er en helt natulig ting, 
men som med så meget andet naturligt kan vi let miste kontakten med den 
selvfølgelighed, som det er at trække vejret dybt og nærende. Chok, traumer 
og stress gør, at vi ikke får trukket vejret fuldt igennem, og resultatet er, at der 
bliver lukket af til kroppens og sindets selvregulerende mekanisme.  
 
Der er mange forskellige meninger om, hvad der er en god og dyb 
vejrtrækning. Vejrtrækningen har været en vigtig faktor i de gamle helbreds 
traditioner fra Indien og Kina, hvor yoga og QiGong har brugt vejrtrækningen 
som grundlaget for et bedre helbred. Moderne tilgange, som min 
grunduddannelse Body-sds eller Buteyko metoden, vægter også vigtigheden 
af åndedrættet.  
I nedenstående ønsker jeg at komme med nogle karakteristika for forskellige 
vejrtrækninger. Det er beskrevet ud fra de oplevelser jeg har haft igennem 
mange års arbejde med bl.a. yoga, QiGong og Body-sds. En opdeling vil altid 
være mangelfuld i forhold til den nuancerede virkelighed, men for overblikkets 
skyld opdeler jeg i tre karakteristiske vejrtrækninger: 
 
1) Den overfladiske vejrtrækning: 
Vejrtrækningen foregår næsten kun i hals og brystkasse, altså øverste del af 
kroppen. Den er hurtig med mange vejrtrækninger i minuttet. For det meste 
foregår den gennem munden og den vil tit ”larme”. Det kan dog også være 
modsat, at den er stille, men stille fordi den er indeklemt og mangler dybde. 
Denne form for vejrtrækning er udtryk for dårlig sundhed og manglende 
kropsbevidsthed. Personen slapper ikke af, er stresset og anspændt. 
Vejrtrækningen er automatisk, men der er en ubevidsthed bag, som bygger 
på en lukket, usund energi. 
 
 
2) Den kraftige vejrtrækning: 
Vejrtrækningen er kraftig og vital. Den kommer helt ned i maveregionen. Der 
er ofte lyd på, men hvor det i den overfladiske vejrtrækning er en larmende 
lyd, så er det her en lyd, som kommer af aktivitet. Det er den vejrtrækning, 
som oftest bliver brugt i traditionel Body-sds behandling og træning. Det er 
også den, som bliver brugt, når man løber eller dyrker kraftige sportsgrene, 
f.eks. kampsport. Tænk f.eks. hvis du skulle slå en person; ofte vil man brøle 
for at få al sin kraft bag slaget. Vejrtrækningen kan både være igennem næse 
og mund, typisk med indånding ind gennem næsen og udånding gennem 
munden. At give slip og åbne op er kodeord her. 
Fordelen ved vejrtrækningen er, at man får gennembrud og lettere kan 
komme igennem de lag af traumer, chok og stress, som lukker af for ens 
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kraft. Man bliver vækket og mærker vitalitet og liv. For mig at se kan der dog 
også være den store ulempe, at der ikke er ro og afspænding i 
vejrtrækningen. Jo, der er afspænding men kun så længe at man holder den i 
gang. Det kan sammenlignes med at bryde ind i et rum; selve 
gennembruddet giver afspænding, fordi man kommer fri af det, som har 
spændt, men at være til stede i rummet giver ikke afspænding, så man bliver 
nødt til at bryde ind i et nyt rum for at blive afspændt igen. Og et nyt rum, og 
et nyt… Så det som virker afstressende på kort sigt kan ende med at blive 
stressende, fordi der ingen fokus er på at være afspændt til stede i rummet. 
Vejrtrækningen kan umiddelbart også virke afspændende, hvis man gør den 
tilstrækkelig længe, men det er fordi man bliver udmattet og dybest set ikke 
fordi man er afspændt. 
 
3) Det dybe åndedrættet: 
Vejrtrækningen er stille og nærmest ikke syn- eller hørbar. Den foregår 
gennem næsen og kan både komme ned i bryst og maveregionen. Der er få 
vejrtrækninger pr. minut, og det kan nærmest synes, som det ikke er 
personen, som trækker vejret, men at vejret bliver trukket af sig selv. 
Den kan umiddelbart minde om den første vejrtrækning, men der er den store 
forskel, at den altid er stille med lange åndedrag med pause undervejs. 
Personen her er også afspændt og har en stor rum følelse inde i. Det sidste 
er også helt afgørende i forhold til den anden vejrtrækning; det er muligt og 
behageligt at være til stede i rummet. Der er måske nærmest en oplevelse af, 
at rummet indeni og udenfor en er et. Åndedrættet er meget jordisk 
vitaliserende men samtidigt meget spirituelt, fordi det giver en naturlig kontakt 
til det store rum, himmelrummet (som er overalt, både ”indeni” og ”udenfor” 
os). 
 
Det er jo netop vigtigt at huske på, at det også hedder åndedrættet, og at der 
er en naturlig kobling til det åndelige. Når vi spiser, så omsætter vi et fysisk 
stof, som man kan tage og føle på. Dette meget jordiske stof skal omsættes 
inde i os og blive til næring, vi kan bruge i vores krop (=vores jord). På 
samme måde er vejrtrækningen en udveksling med vores omgivelser, men at 
trække 02 ind og slippe CO2 er endnu mere subtilt end at omsætte føde. Det 
er på en gang meget jordisk – vi dør forholdsvist hurtigt hvis vi ikke får O2 og 
får sluppet CO2, mens vi kan undvære mad meget længere tid – men 
samtidigt er det meget uhåndgribeligt; man kan jo ikke holde et måltid 
vejrtrækning i ens hænder. Hvor mad er omsætningen via moder jord, så er 
åndedrættet omsætning via fader i himlen. I meditationer er åndedrættet også 
et naturligt fokus, som gør, at vi kan centrere og komme ud over os selv. 
Uden at negligere os selv, som man gør i den overfladiske vejrtrækning. 
 
Hvis man har tendens til at være i den overfladiske vejrtrækning, som ofte er 
en følgesvend i vores travle hverdag, så er det en befrielse at komme ned i 
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den kraftige vejrtrækning, hvor man får åbnet op til de dybere kræfter i en 
selv. Det er nok også en vigtig grund til, at løb er så populært; man føler sig i 
live igen efter at have fået hul igennem. Den samme oplevelse kan man få 
ved at brøle igennem, skrige, synge, danse, elske eller på anden vis mærke 
vejrtrækningens dybde. Men at være der konstant svarer til, at kroppen hele 
tiden er i alarm beredskab. Muligheden består i at glide videre over i det dybe 
åndedræt, hvor det nyvundne rum bevares åbent, åndedrættet er både er i 
brystkassen (hjertet, kærligheden) og maveregionen (sanserne og 
emotionerne). Man giver sig hen til åndedrættet til forskel fra det kraftige 
åndedræt, hvor man selv skal skabe det. I det dybe åndedræt er der meget 
bevidsthed, men man skal ikke kæmpe for den. Men mange vil falde tilbage i 
den overfladiske vejrtrækning, som er ubevidst og som samtidigt er en kamp. 
En kamp som man ikke mærker, men som slider meget på ens fysiske og 
psykiske system. 
Så hvad der er et godt åndedræt afhænger også af, hvor man er henne i sit 
liv. For mange er den kraftige vejrtrækning vigtig, fordi den åbner op for de 
aflukkede rum, fysisk såvel som psykisk. Det er dog vigtigt i sin hverdag at 
søge videre mod et mere dybt åndedræt, som beroliger og afbalancerer 
nervesystemet. Hvis man har udgangspunkt i det dybe åndedræt, så kan man 
bruge den kraftige vejrtrækning, fordi det føles dejligt og for at sørge for ikke 
at ”falde i søvn” og blive ubevidst i sin vejrtrækning og sit liv. I teorien kan 
man forblive i det dybe åndedræt altid uden at miste kontakten til det store 
rum, men de fleste – specielt her i vores vestlige levevis – vil have godt af at 
blive ”rusket igennem” en gang imellem for at åbne op til nye rum og derefter 
igen at glide ind i det dybe åndedræt. 
 
Her følger nogle råd til at få et dybere, mere bevidst åndedræt: 
1) Vær opmærksom på dit åndedræt flere gange i løbet af dagen, om ikke 
andet så om morgenen, når du står op og om aftenen, før du går i seng. Vi 
har ofte mange pauser i løbet af dagen, som kan synes irriterende: i bilkøen 
eller i køen i supermarkedet, mens vi venter på bussen, ved rødt lys eller 
andet. Gør dem til bevidste vejrtræknings øjeblikke. 
2) Trækker du vejret gennem næsen eller munden? Øv dig i at trække vejret 
udelukkende gennem næsen når du ikke laver kraftige aktiviteter. 
3) Trækker du vejret udelukkende i brystkassen eller kommer du også ned 
under ribbenskanten og den store diafragma mavemuskel?  Øv dig i at 
vejrtrækningen også kommer ned i maveregionen. Træk stadig gerne vejret i 
brystkassen, således at både brystkasse og mave udvider sig. For mange vil 
det være optimalt, at først brystkassen og derefter maveregionen udvider sig 
på indånding, og omvendt at maveregionen og derefter brystregionen slipper 
på udåndingen. 
4) Er du rolig i din vejrtrækning? Øv dig i at specielt udåndingen bliver 
længere. Optimalt set skal din udånding være cirka dobbelt så lang som din 
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indånding. Hold gerne en kort pause efter udåndingen, inden du trækker 
vejret ind igen. 
5) Undersøg en gang imellem hvor mange vejrtrækninger du har pr. minut. 
Forsøg at have din normale vejrtrækning. Tag derefter mindst ti dybe 
åndedrag hvor du udelukkende trækker vejret igennem næsen, får 
åndedraget ned i både bryst og maveregion og tilstræber en lang udånding. 
Undersøg derefter igen hvor mange vejrtrækninger du har pr. minut. 
6) Benyt dig naturligvis stadig gerne af den kraftige vejrtrækning men vær 
opmærksom på ikke at bruge den generelt; den hører til kraftige aktiviteter 
eller til at få gennembrud. 
 
At blive bevidst om åndedrættet er en meget vigtig (og billig ☺) vej til 
sundhed, som åbner op til nye dimensioner i ens liv. 
 
 


