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Åndedrættet



En lille åndedrætsøvelse…

 Vi skal tælle vejrtrækninger

 30 sekunder

 Tæl på enten en udånding eller indånding

 Når i er færdige, ganger vi tallet med to



Facts

 En optimal vejrtrækning er max 12-15 vejrtrækninger i minuttet.

 En optimal vejrtrækning svarer til 20.000 vejrtrækninger på et døgn

 Alt derover angiver en forhøjet vejrtrækning

 ”Et menneske kan klare sig uden mad i 3 uger, uden vand i 3 dage, men 

kun 3min uden ilt”. 



Lidt anatomi..

Automatisk, men samtidig i stand til at 

ændre det

Åndedrætsmusklen (latin: diaphragma)

Ligger under lungerne, ”klistret” sammen 

med disse, og ovenover organerne.

Musklen er oval og kuppelformet, som en 

skål, der vender på hovedet

Åndedrætsmusklen skal hive ca. 70% af 

luften, mens ribbenene klarer de sidste 30%.



Lidt anatomi..

Lungerne er beholder

Udveksling af ilt og affaldsstoffer –

bunden af lungerne

Hjælpemuskler: Siddende i 

nakke/skulder og brystkasseområdet

https://www.youtube.com/watch?v=mguFKiiv2X

I

https://www.youtube.com/watch?v=mguFKiiv2XI


Opmærksomhedsøvelse



Kender du til nedenstående?

 Trækker du vejret mere end 12-15 gange i minuttet?

 Mærkes åndedrættet mest højt i brystkassen?

 Mangler du en pause efter udåndingen, inden du trækker vejret ind igen?

 Føler du ofte, at du ikke trækker vejret ordentligt igennem?

 Bliver du hurtigt forpustet?

 Er du uoplagt og mangler energi?

 Vågner du ofte træt om morgenen?

 Har du ofte hovedpine?

 Har du muskelspændinger i nakke og skuldre?

 Har du spændinger i brystet?

 Har du smerter og kramper i maveregionen?

 Lider du af oppustet mave eller forstoppelse?



Det dårlig og det gode åndedræt

Det gode åndedræt sker 
langsomt gennem 
næsen, føles helt ned i 
maven, fordi man bruger 
åndedrætsmusklen til at 
trække vejret med, og 
det kommer langsomt ud 
gennem næsen eller 
munden igen. 

Det dårlige åndedræt 
foregår hurtigt og ofte 
gennem munden, man 
bruger skulder- og 
halsmusklerne og brystet 
til at trække vejret med, 
og det kommer ikke helt 
ned i maven.



Hvorfor bliver åndedrættet dårligt?

 Mange årsager til en ubevidst forandring af åndedrættet

Mode, tøj, livrem, BH m.m.

 Ubalance i hormonerne (f.eks. graviditet)

 Sygdom, dårlig holdning, stive muskler og led, mangel på fysisk 

aktivitet, dårlig søvn og rygning.

 Stress, tanker, følelser, bekymringer og angst



Dårligt åndedræt

 Ilt er det vigtigste næringsstof for vores celler

 Muskelspændinger i nakke- og skulderområde

 Hovedpine, træthed, irritation, stress, manglende søvn

 Vores helbred påvirker vores vejrtrækning og 

vores vejrtrækning påvirker vores helbred.



Det autonome nervesystem

Det sympatiske 
nervesystem
”Fight or flight”
Forbundet med stress på 
godt og på ondt. 

Det parasympatiske 
nervesystem
”Rest and digest”
Sænker puls og øger 
fordøjelsen.

Balance



PAUSE



Hvad kan der gøres?

 Træk ikke vejret mere – men bedre!

 Fokus på lige lange ud- og indåndinger

 Træt vejret helt ned i maven 

 Dit indre brusebade

 5 bedre vejrtrækninger → forskel



Sundhedsfordele

 Bedre fordøjelse

 Afbalanceret nerve- og hormonsystem

 Nedsat stressniveau

 Forbedrer søvn

 Øger energiniveau

 Udskillelse af affaldsstoffer

 Pænere hud 

 Øget kropsbevidsthed



Træk vejret bedre

 Grounding

 Mindfullness

 Qigong/Tai chi

 Yoga



Grounding (skabe jordforbindelse) 
 Kropsterapi – Flytte fokus

 Rygliggende

 Tryk på kroppen

 Afspænding (kropsrejsen) – youtube, spotify, cd’er

 Siddende 

 Trampe i gulvet

 Samle håndklæde eller ærtepose op med tæer

Massere med en massagebold/tennisbold

 Stående

Mærk underlaget mellem fødderne



Mindfulness

 Træning i opmærksomhed 

 Rødder i buddhismen 

 Flyt fokus 



Mindfulness

‘You can’t stop the 

waves, but you can learn

how to surf’

- Jon Kabat-Zinn



Tak for nu og god weekend

www.aandedrættet.nu

http://www.aandedrættet.nu/

