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Din vejrtrækning er vejen til større 
velvære – både fysisk og mentalt. Det 
har du måske hørt før. Men hvordan 
gør du egentlig? Her fortæller vi 
dig, hvordan du gør - helt konkret. 
Fysioterapeut og åndedrætsekspert 
Lotte Paarup guider dig gennem 6 
øvelser, du kan lave derhjemme på 
stuegulvet.

Af SAnne Hukiær CHriStenSen
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Styrk DIT åndedræt

Stemplet
I denne øvelse skal du vække og træne ånde-
drætsmusklen. Øvelsen sætter også gang i din 
fordøjelse og dit indre brusebad. Sæt dig til-
bage på stolen med ryggen afslappet mod ryg-
lænet og læg begge hænder på maven – en ved 
navlen og en lige under navlen. Du skal sidde 
godt med begge fødder i gulvet og med af-
spændte skuldre. Sæt nu nogle dybe vejrtræk-
ninger i gang ved at mærke åndedrætsmusk-
len stemple ned på indåndingerne, samtidig 
med at maven bevæger sig naturligt ud mod 
hænderne. Ånd så ud og mærk, hvordan ånde-
drætsmusklen stempler op, og maven falder 
naturligt tilbage på plads. I den-
ne øvelse skal du ikke fo-
kusere på at presse luften 
ud – lad det ske helt af 
sig selv, men lad al luf-
ten sive ud, før du tager 
en ny indånding. Dine 
indåndinger skal være 
større og mere intense 
end normalt i hvile.

Stræk siderne
For at give plads til at trække vejret ordentligt 
er det en god idé at strække kroppens sider 
godt igennem i løbet af dagen. Samtidig bliver 
du mere smidig og øger blodcirkulationen i 
området.
Stil dig med fødderne let spredte, så du står 
godt. Bøj let i knæene, flet fingrene over ho-
vedet og hold armene let strakte. Gør skuldre-
ne bløde som is, der smelter i solen, og tag en 
indånding, mens du forestiller dig en paraply, 
der folder sig op i takt med denne indånding 
og ind i takt med den efterfølgende udånding.
Sammen med udåndingen laver du en side-
bøjning til den ene side. Hold hofter og bæk-
ken i ro, så du mærker strækket omkring rib-
ben og ryg. Mærk, hvordan kroppen giver 
efter på udåndingen. Tænk også på at have 
lidt balance i kroppen, så du ikke hænger i 
lænden – du kan justere ved at trække hale-
benet og bagdelen bare en lille smule ind un-
der dig. 
Når du har åndet helt ud, skal du tage en 
ny indånding til »din indre paraply« og løfte 
overkroppen tilbage til midten – og så skal du 
gøre det samme til den anden side. Lav gerne 
øvelsen mindst fem gange til hver side.

Bølgen
I denne øvelse skal du forestille dig åndedrættet som en bølge, der ruller ind over kroppen på ind-
åndingen og tilbage igen på udåndingen. Læg dig på ryggen i en god hvilestilling med fødderne 
placeret et behageligt sted på måtten og læg gerne en lille pude under hovedet. Du kan også 
ligge med strakte ben, hvor du lægger et sammenrullet tæppe under knæene for at få en 
mere afspændt stilling. Det er vigtigt, at du ligger helt afspændt, så du ikke skal bruge 
energi eller kraft på at ligge, og at der er fri bevægelse for åndedrætsmusklen.
Læg den ene hånd på maven og den anden på den nederste ribbenskant til 
den ene side. Slap af i skuldre, ansigt, kæbe, tunge, hals og nakke, når du la-
ver øvelsen. Mærk, hvordan ryggen hviler mod gulvet, og prøv også at 
slappe af i lænden. Igangsæt nu stemplet ved at aktivere åndedræts-
musklen, så maveåndedrættet starter – det er første step i bøl-
gen. Fyld lungerne med luft ved at fortsætte din indånding og 
mærk, hvordan bølgen forplanter sig videre op til ribbene-
ne. På udåndingen giver du bare efter, lader luften flyde 
ud og lader brystkassen og resten af kroppen smelte 
ned i underlaget.
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katten
Stil dig på alle fire med hænderne placeret under skuld-
rene og knæene under hofterne. Du skal nu runde og 
svaje i ryggen sammen med nogle gode vejrtrækninger. 
Ånd ud og tøm lungerne helt for luft, når du runder ryg-
gen og skyder den op mod loftet som en kat. Når du 
igen ånder ind, skal du svaje ryggen fra hale til hoved ved 
samtidig at tænke på at gøre rygsøjlen lang og trække 
hænderne let i retning mod knæene. Fortsæt med dybe 
vejrtrækninger sammen med ryggens bevægelser.
Tænk på at skubbe gulvet væk med hænderne, når du 
runder og svajer. Brug nogle lange, seje vejrtrækninger, 
hvor du virkelig kan mærke, at åndedrættet er motoren 
for dine bevægelser – hold ikke vejret, men send hele ti-
den luft igennem kroppen, så der er benzin til hele bevæ-
gelsen. Når du har rundet og svajet 5-10 gange, slutter du 
af med at blive stående og skyde ryggen mod loftet. Hold 
stillingen, så længe du kan, og mærk, hvordan det føles, 
som om en ballon masserer dig indefra. Fokuser på at 
runde ekstra meget der, hvor du føler dig stivest. 

Havfruen
Sæt dig som Den lille havfrue med benene bøjet til 
den ene side – fødderne kaldes nu din hale. ret ryg-
gen så godt som muligt og lad armene hænge langs 
siden med afspændte skuldre. Løft armen modsat 
halen på en indånding og før armen lige hen over 
hovedet, imens du laver en sidebøjning i ryggen. 

Mærk strækket på ribbenene og siden af krop-
pen. Bliv siddende i stillingen og slap mest 

muligt af i dine skuldre. 
Træk vejret, mens du visualiserer en bal-

lon puste sig op indefra og massere dine 
ribben og de stramme områder. Mærk, 

hvordan musklerne imellem rib-
benene giver mere og mere efter, 

og hvordan hele siden af krop-

pen får et stræk. Bliv i stillingen så længe, som du 
kan, løft dig op igen og gør det samme til den anden 
side. Du kan også bevæge dig ud på udåndingen og 
tilbage på indåndingen, så det bliver en mere dyna-
misk øvelse. 
Du må godt føle, at det er lidt akavet at sidde i stillin-
gen, og du behøver ikke at have begge baller i måtten, 
men vær opmærksom på, om dine hofter eller knæ 
smerter, for så skal du helt sikkert vælge en anden po-
sition. Du kan f.eks. sidde på en pude, så du sidder lidt 

højere, sidde i skrædderstilling med eller uden 
pude, sidde med benene strakt frem foran 

dig eller sidde på en stol. Havfruestil-
lingen kan være svær at sidde i, men 

det bliver lettere med tiden.

Styrk DIT åndedræt
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Lotte Paarup er uddannet fysioterapeut og indehaver 
af firmaet Den intelligente krop. Hun har udviklet 
træningsprogrammer til tv og udgivet en række 
bøger og dvd’er om træning, sundhed og velvære 
for hele familien. Hendes hjertebarn er træning af 
åndedrættet, fordi det ifølge hende er grundlaget for 
alt liv, al bevægelse og vores sundhed. Se flere øvelser 
i bogen Åndedrættet og læs mere om Lotte Paarup på 
www.denintelligentekrop.dk  

Spiralen
Spiraløvelsen koordinerer dine bevægelser og 
dit åndedræt i en form for reprogrammering 
af nervesystemet. koordineringen kan føles 
svær i starten, for ofte mister vi basale krops-
bevægelser, så de skal læres igen. I takt med 
at nervesystemet finder tilbage til de optimale 
mønstre for kroppens funktioner, skal det nok 
blive lettere. Læg dig på ryggen med fødderne 
samlet i måtten og mærk ryggens tyngde mod 
gulvet. 
Læg begge arme afspændt langs siden af 
kroppen med håndfladerne opad. Du skal nu 
lægge knæene mod den ene side og samti-
dig lade den modsatte arm glide langs gulvet 
og op over hovedet, imens du drejer hove-
det og kigger efter hånden. Så løfter du knæ-
ene tilbage igen, samtidig med at armen føres 
tilbage ned langs siden ved at glide på gul-
vet, imens hovedet også følger med tilbage. 
Fortsæt på samme måde til modsatte side, 
hvor den ene arm afløser den anden. Det hele 
foregår i en glidende bevægelse sammen med 
åndedrættet. 
Ånd ind på vej ud i bevægelsen – ånd ud på 
vej tilbage. Lav spiralen mindst 10 gange til 
hver side, hvorefter din krop og dit åndedræt 
vil føles meget lettere.


