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    Dag 9 

Øvelse 7. Det fuldkomne åndedræt
3:16 min. 

Denne 3 minutters øvelse kan du foretage hvor 

som helst, når som helst. I starten kan det 

være en god ide at øve i et privat rum med luk-

kede øjne. Men efter en tid kan du praktisere 

den uden at omgivelserne behøver opdage, at 

du er i gang med at centrere dig selv i ro samti-

dig med at du fylder energi på.

 

»Der er 3 steder i kroppen, hvor åndedrættet 

kan være placeret:

•  Det overfladiske, altså kravebens-

    åndedrættet

•  Det mellemdybe, altså ribbensåndedrættet

• Det dybe, også kaldet mellemgulvsånde- 

   drættet

Det fuldkomne åndedræt kombinerer alle tre 

former for åndedræt. 

Øvelsen udføres sådan her: I stående stilling, 

sikr dig, at du står i en god grounding, jfr. even-

tuelt guidning heri. Eller læg dig på ryggen og 

gør det behageligt for dig.

Begynd din indånding ved at trække vejret dybt 

ned i maven, så du kan mærke, at maven bu-

ler let udad. Fyld dernæst brystkassen. Sikr 

dig at ribbenene skubber sig lidt udad. Sidste 

del af åndedrættet udføres ved, at den øverste 

del af brystkassen løfter sig, så kravebenene 

løftes lidt. Dog uden at du begynder at spænde 
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op i skuldre og hals. Hold vejret inde nogle få 

sekunder og mærk ilten sprede sig i dig som 

energi, der fyldes på kroppen. 

Når du skal puste ud foregår det passivt ved, at 

du lader luften suse jævnt ud fra top til bund. Giv 

slip i mave og mellemgulv. Nyd i helt afspændt 

tilstand en god rum tid udåndingspausen, inden 

kroppen spontant trækker vejret jævnt ind igen. 

Vær bevidst om, at du tømmer dig for kuldioxid 

og affaldsstoffer på udåndingen.

Vær også bevidst om, at du på indåndingen 

via vagusnervens tilhæftning i den opspændte 

bughule aktiverer dit sympatiske nervesy-

stem, dvs. den del af nervesystemet, der høj-

ner energien. Og på udåndingen når du slap-

per mellemgulvet via vagusnerven aktiverer dit 

parasympatiske nervesystem, dvs. den del, der 

giver ro og centrerethed. 

Blot tre sådanne åndedrag er nok til, at du får 

fornyet energi samtidig med ro og balance, 

men du kan selvfølgelig fortsætte åndedræts-

måden lige så længe, du har lyst.«

(Meditationsbogens øvelse 9.04, side 128)

 


