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Døjer du med stress, søvnproblemer eller overvægt?
Løsningen kan være noget så enkelt som at trække vejret 

optimalt. Det er nemlig fundamentet for en sund krop og et 
sundt liv, siger åndedrætsekspert Lotte Paarup. Vi har spurgt, 

hvordan du får mest muligt ud af hver vejrtrækning. 
Af Pernille Ancher Foto Scanpix
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Din smutvej til mere sundhed 
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NY VIDEN

EKSPERTEN
Lotte Paarup er uddannet fysioterapeut og har udgivet 
en række bøger og dvd’er om træning, sundhed og vel-
være, bl.a. tre bøger om åndedrættet. I foråret åbnede 
hun hjemmesiden åndedrættet.nu, hvor du får tips og 
øvelser, bl.a. en gratis lydfil, der træner dit åndedræt. 
Læs også mere om Lotte på denintelligentekrop.dk 

 5. Hvorfor slanker et godt  
  åndedræt? 
Hver gang du trækker vejret, bevæger dit 
mellemgulv, din åndedrætsmuskel sig op 
og ned som en pumpe, der pumper luft 
ind og ud af lungerne. Pumpen masserer 
bl.a. dine organer og tarme, og den sti-
mulering er livsvigtig, fordi det optimerer 
din fordøjelse, styrker udrensningen og 
giver bedre blodcirkulation, hvilket er af-
gørende, hvis du gerne vil tabe dig. Sam-
tidig bringer det balance i nervesystemet, 
og når kroppen danner mindre stress-
hormon, vil den meget lettere give slip 
på fedtdepoterne. Oveni forbedres din 
kropsholdning, hvilket i sig selv slanker.

 6. Hvilken effekt har det 
 mentalt? 
Åndedrættets relation til det mentale skal 
man ikke undervurdere. Et godt åndedræt 
har en yderst positiv effekt på tanker, 
følelser og kropsbevidsthed. De fleste af 
os ved godt, at når vi trækker vejret dybt, 
mærker vi kroppen bedre − og dermed 
også de følelser, fornemmelser og ople-
velser vi har i vores krop. Samtidig stimu-
lerer åndedrættet alfabølgeaktiviteten i 
hjernen, som bl.a. styrker koncentratio-
nen og indlæringsevnen.

 7. Kan det mindske stress? 
Åndedrættet er det ultimativt bedste, 
mest effektive redskab til at bekæmpe 
stress. Når du trækker vejret, stimulerer 
du nerverne og beroliger nervesystemet, 
så du ikke bare bliver mere rolig, men 
også stopper udskillelsen af stresshor-
mon. Faktisk skal der ikke mere end et 
eneste ekstra godt åndedræt til for at 
sænke mængden af stresshormon, der 
sendes rundt i kroppen. Og træner du 
målrettet, vil du opleve store resultater. 

 8. Hvad med søvnproblemer? 
Hver fjerde dansker lider af søvnproble-
mer, og det er ærgerligt, for det kan i høj 
grad afhjælpes via åndedrættet. Enkle 
øvelser, der skaber balance i nervesyste-
met, gør det lettere at falde i søvn og kan 
på sigt få dig til at sove bedre.

 9. Hvordan træner man 
 åndedrættet? 
Du kan f.eks. lave denne enkle øvelse, 
der handler om at trække vejret som en 
bølge, der ruller ind nedefra, vender og 
ruller tilbage. Øvelsen kan laves både lig-
gende, siddende og stående. Men synes 
du, det er svært, er det lettest liggende. 
Start med at slappe af i kroppen, send 
skuldrene væk fra ørene, og lad al luft sive 
ud af lungerne, som om du skulle tømme 
en ballon. Træk så vejret dybt ind gennem 
næsen − sørg for, at du har fornemmelsen 
af, at det kommer helt ned i maven. Ånd 
så ud. Udåndingen kan gøres gennem 
næse eller mund, mens indånding helst 
skal ske gennem næsen, da det er bedst 
bl.a. for nervesystemet. Lad så al luft sive 
langsomt ud af lungerne igen. Og træk så 
vejret ind − som en bølge, der ruller ind 
nedefra, så maven først bliver fyldt med 
luft og hæver sig, dernæst ribbenene og 
til sidst brystet − mest forneden, mindst 
foroven. Gør det omvendt på udåndingen, 
så brystet sænker sig først, så ribbenene 
og til slut maven. Læg evt. en hånd på 
maven og en på ribbenene, så du kan 
mærke bølgen. Fortsæt et par minutter, 
og mærk, hvordan energien kommer 
tilbage.

 10. Hvor tit skal man træne? 
Det handler ikke om at trække vejret 
mere − men bedre. Hemmeligheden er at 
øve sig og bruge det aktivt. Hver dag.

 1. Hvorfor er et godt åndedræt   
 så vigtigt? 
Åndedrættet er helt afgørende, fordi det 
sender energi og ilt ud i hver celle i krop-
pen. Ilt er kroppens vigtigste næringsstof 
− det er det, cellerne spiser, kan man sige. 
Trækker du ikke vejret godt nok, får cel-
lerne ikke al den energi og næring, som 
de har brug for.

 2. Hvad er et godt åndedræt? 
Spørg i stedet dig selv: Er du træt − sådan 
helt generelt træt og uoplagt? Så tyder 
meget på, at du ikke ilter din krop godt 
nok og dermed ikke trækker vejret godt 
nok. Helt op til 90 procent af din energi 
kommer fra ilt gennem din vejrtrækning. 
Men rigtig mange mennesker får ikke 
luften godt nok ned i kroppen og ud igen 
− udåndingen er nemlig også vigtig.

 3. Hvorfor bliver åndedrættet  
 dårligt? 
Der er mange årsager til, at vi ubevidst 
forandrer vores åndedræt. Det kan være 
livsstil, stress, tanker, følelser og bekym-
ringer. Kultur og mode kan også have 
effekt − f.eks. en stram livrem eller bh. 
Dårlig kost, overvægt og graviditet spiller 
også en rolle, ligesom sygdom, medicin, 
dårlig holdning, stive muskler og led − og 
slet og ret mangel på fysisk aktivitet, dår-
lig søvn og rygning.

 4. Hvilken rolle spiller  
  åndedrættet for sundheden? 
Et godt åndedræt er vitalt for din sundhed. 
En stor undersøgelse viser bl.a., at vi lever 
længere, hvis vi har en god åndedræts-
funktion. Derudover er der en lang række 
andre gevinster. Et godt åndedræt forøger 
f.eks. din lungekapacitet, så du har en 
større motorkraft, når du dyrker motion. 
Det styrker hjertet, nedsætter blod trykket 
og virker smertestillende bl.a. på hoved-
pine. Samtidig ilter et godt åndedræt 
cellerne bedre, hvilket mindsker risikoen 
for, at de udvikler sig uhensigtsmæssigt. 
F.eks. kan cancerceller ikke leve i høj kon-
centration af ilt. Et godt åndedræt styrker 
også ryg og mavemuskler og giver helt 
basalt færre muskelspændinger, en bedre 
holdning og en smuk, vital hud, fordi af-
faldsstofferne lettere bliver udskilt. Oveni 
virker et godt åndedræt også slankende og 
afstressende.
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