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teMA 

Styrk dit 

åndetræt
At trække vejret er en livsbetingelse, men vi tænker sjældent nærmere  
over det. kun når vi bliver forpustede, får noget galt i halsen, er opmærk-
somme på livgivende hav- eller bjergluft, eller hvis vi lider af luftvejsproblemer. 
LiV & SJæL har kigget nærmere på vores vejrtrækning og talt med et  
par åndedrætsterapeuter.

 Af Vibeke Steinthal 

”I vores stressede verden trækker mange mennesker ikke 
vejret på en helt fri, naturlig og harmonisk måde. Vores 
ofte hurtige, anspændte åndedræt underminerer vores 
fysiske, følelsesmæssige og spirituelle helbred og velbe-
findende og frarøver os dermed en af livets største glæder 
– et let ubesværet åndedræt, som involverer hele éns 
person og forbinder os til den basale livsglæde.”

Sådan indleder den amerikanske forfatter Dennis Lewis 
sin inspirerende bog ”Free your Breath, Free your Life”, 
som kan købes på www.saxo.com for150 kr.

Har vi problemer med vores vejrtrækning og føler, at de 
bunder i fysiske eller psykiske blokeringer, så får mange 
hjælp med:
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”Det hænder, at en klient under behand-
lingen føres tilbage til fødslen, men det 
er slet ikke mere det primære formål. 
Det handler om healing af blokeringer i 
hele personens liv,” siger Anette 
Adamsen, Spirituel Integrativ krops-og 
psykoterapeut med konsultation i Risskov 
ved Aarhus og uddannet på Tobias-
skolen.

Om selve behandlingsforløbet fortæller 
hun:

”Klienten ligger på en måtte på gulvet, 
godt støttet af puder, og jeg sidder hos 
ham/hende og støtter det kontinuerlige 
dybe åndedræt uden pauser. Vejret skal 
trækkes gennem næsen på en måde, så 
brystkassen først fyldes og løfter sig – 
dernæst fyldes bughulen, så maven 
udvides, og der åndes roligt ud gennem 
munden.

Dette fortsætter i et intenst flow i 
halvanden til to timer. Imens masserer/
understøtter jeg klientens hænder, 
fødder, ansigt, lægger hænderne på 
hovedet, maven m.m. alt efter hvor jeg 
sanser, at klienten har brug for det.

Samtidig støttes klienten til den rette 

åndedrætsrytme med særlig udvalgt 
musik såsom tranceinducerende toner, 
efterfulgt af kraftfuld gennembrudsmu-
sik med kirkelig stemning, hjertemusik 
der appellerer til følelsesmæssige forløs-
ninger og endelig meditativ musik med 
stille monotoni. Det hele afsluttes med 
et smukt stykke musik, som jeg fornem-
mer passer til den pågældende person.

”Hele denne proces 
med dybt åndedræt, 
kropsterapi, musik og 

min nære tilstedeværelse 
åbner bevistheden, 

hvorved der opnås tilgang 
til, forløsning og healing 

af følelesmæssige fysiske 
og psykiske traumer.”

Hele denne proces med dybt åndedræt, 
kropsterapi, musik og min nære tilstede-
værelse åbner bevidstheden, hvorved der 

opnås tilgang til, forløsning og healing af 
følelsesmæssige fysiske og psykiske 
traumer. Efter sessionen følger en samtale, 
evt. beder jeg klienten tegne oplevelsen. 
I tiden efter kan klienten mærke sine 
drømme tydeligere, så vi arbejder videre 
med drømmeterapi for her igennem at 
skabe endnu dybere forløsninger.”

Anettes erfaring er, at hvor en person 
i psykoterapi kan være tilbøjelig til at 
snakke sig gennem sine problemer, så 
forløses de mere effektivt i åndedrætste-
rapien, hvor klienten oplever de oprinde-
lige følelser, kropsfornemmelser og san-
seopfattelser. Der bliver åbnet op på en 
langt stærkere måde end ved samtale.

Anette nævner som eksempel på et vel-
lykket behandlingsforløb en kvinde, der 
har alvorligt brug for at komme ud af et 
parforhold, men i den grad frygter det at 
bryde med et andet menneske. Gennem 
behandlingen kom det frem, at hun i stærk 
grad blev negativt påvirket af sine foræl-
dres skilsmisse, da hun var en lille pige. 
Det traume er gradvis blevet forløst og 
healet, så hun nu er klar til det næste store 
skridt.

traumer eller andre psykiske blokeringer, herunder stress, depression, angst,  
afhængighed kan behandles med stor effekt med Holotropisk åndedrætsterapi,  
der har afløst den tidligere benyttede metode rebirthing. imidlertid var kernepunktet  
dér at forløse eventuelt fødselstraume og andre helt tidlige traumer. 

åndedrætSterAPi
Holotropisk
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Anette Adamsen,  
Spirituel Integrativ krops- 
og psykoterapeut  med 
konsultation i Risskov  
ved Aarhus, uddannet  
på Tobias-skolen. 

 Som andet eksempel nævner Anette 
et menneske med alkoholmisbrug:

”Under sessionen kommer man ind i 
en slags paradisisk tilstand, der kan 
minde om en rus. I den efterfølgende 
samtale kan jeg så arbejde videre med 
denne tilstand hos klienten og hjælpe 
ham/hende med at få den integreret. 
Klienten kan hermed blive bevidst om, 
at det hun søger i alkoholen, faktisk er 
en del af hende selv.

I den forbindelse understreger Anette 
kraftigt, at hun aldrig kun arbejder med 
åndedrætsterapi.

”Det er vigtigt med en indledende 
samtale, for at jeg kan komme omkring 
klientens problematikker. Endvidere 
arbejder jeg efterfølgende med samtale, 
tegning, drømme og/eller kropsterapi for 
at få indsigterne i en åndedrætssession 
integreret i klienten. Blandt andet fordi 
åndedrætssessionen ikke må opleves som 
et ’fix’. Der skal arbejdes seriøst med 
processen på flere planer.”

”Anette var tidligere 
leder i erhvervslivet, 

men har altid haft stor 
interesse i at motivere, 
støtte og hjælpe andre 

mennesker”

Anette var tidligere leder i erhvervslivet, 
men har altid haft stor interesse i at mo-
tivere, støtte og hjælpe andre mennesker. 
Foruden åndedrætsterapien arbejder hun 
med psykoterapi, drømmeterapi og teg-
neterapi. Samtidig er hun mentor ved 
Aarhus kommune. Hendes arbejde dér 
går ud på at hjælpe mennesker, der har 
svært ved at komme ud på arbejdsmar-
kedet eller har vanskeligt ved at få dag-
ligdagen til at fungere.

Afslutningsvis giver Anette følgende tip 
til de søvnløse og stressede:

”Fokusér på åndedrættet og forestil 
dig, at hver indånding trækker ny energi 
ind, hver udånding smider den gamle ud. 
Gentag gerne for dig selv:

’Ny energi ind – gammel energi ud – ny 
energi ind osv.’

Af bøger om Holotropisk åndedrætste-
rapi anbefaler hun bl.a. ”Åndedrætste-
rapi” af Gustav Hansen og ”Fremtidens 
psykologi” af Stanislav Grof.

www.anette-adamsen.dk
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Lars uddannede sig til åndedrætstera-
peut og praktiserede først et år i Belgien, 
derpå et år i England. I 2002 vendte han 
hjem til Danmark og har siden mest kon-
centreret sig om TFT, nu også Metame-
dicin. Han giver dog ind imellem også 
behandlinger med åndedrætsterapi, dog 
altid kombineret med TFT, fordi han 
oplever, at klienten derigennem bliver 
mere afslappet og motiveret. Han har 
været dansk national koordinator for 
International BreathWork Foundation 

fra 2002 til 2010. Sammen med sin 
partner Helle Heilesen har han konsul-
tationer både i Hirtshals og i København.

”Flere studier viser, at 
der klar sammenhæng 

mellem antallet af 
vejtrækninger og 
immunforsvaret.”

I en ny bog ”Tankefelt-Terapi”af Heilesen 
og Mygind, der udkommer i oktober, 
finder vi også et afsnit om åndedrættet. 
Her giver han bl.a. følgende råd om det 
korrekte åndedræt:

”Du trækker vejret gennem næsen. Du 
trækker vejret ca. 6 gange i minuttet. Du 
kan ubesværet holde vejret i ca. 40 se-
kunder. Du trækker vejret helt ned i 
bunden af maven. Din HRV (pulsvariati-
onsmåling) viser harmoni.

”Mit liv blev totalt forvandlet efter mit møde med Holotropisk åndedrætsterapi i 1997 
efter i seks år at have gået hos en psykoterapeut uden synderlige resultater,” fortæller 
terapeuten Lars Mygind, i dag specialist i tankefelt-terapi (tFt) og Metamedicin.

den store forvandling
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For at trække vejret helt ned i bunden 
af maven, skal kroppen være afslappet. 
Fyld lungerne og derefter maven med 
luft. Læg en hånd på brystkassen og en 
på maven. Træk vejret ind. Mærk hvordan 
først brystkassen hæver sig og derefter 
maven. Derefter tømmes maven først og 
derefter brystkassen.”

Bogen beretter endvidere, at flere 
studier viser, at der er klar sammenhæng 
mellem antallet af vejrtrækninger og im-
munforsvaret. Personer, som trækker 
vejret 6 gange i minuttet, har næsten 
ingen sygedage. Det studie, som bedst 
viser sammenhængen, er Framingham 
forsøget foretaget af The National Insti-

tute of Health’s Database i USA.
(At Heilesen & Mygind anbefaler kun 6 
åndedræt i minuttet, mens Buteyko-te-
rapeuten nedenfor i artiklen anbefaler 
8-12 gange hænger sammen med lidt 
forskellige måder at trække vejret på, 
som læres hos terapeuterne – alt efter 
klientens problem.)

Buteyko-metoden
Astmapatienter og andre med vejrtrækningsproblemer, herunder kOL, har vist sig 
at have stort udbytte af Buteyko-åndedrætsmetode, udviklet af en russisk professor 
i fysiologi, konstantin Buteyko, som allerede i 1950’erne blev opmærksom på vejr-
trækningens betydning for helbredet. Hans konklusion var, at astma og andre luftvejs-
lidelser ikke er sygdomme, men kroppens reaktioner på skjult kronisk hyperventile-
ring. Først i 1983 blev hans metode endelig anerkendt og vandt hurtigt indpas især i 
Australien. Herfra bredte den sig til hele verden.

Kernepunktet i Buteyko er afbalanceret 
mængde af ilt og kuldioxid. Det er en 
udbredt misforståelse, at kuldioxid er et 
affaldsprodukt, for det er lige så vigtigt 
for livet som vand. Når vi trækker vejret 
for hurtigt – hyperventilerer – spildes for 
meget af den værdifulde kuldioxid, som 
sørger for, at vi får nok ilt til hjernen. 

Buteyko går derfor ind for langsommere 
og dybere åndedræt – med maven mere 
end med brystkassen og med en lille 
pause efter udånding.

Optimalt ca. 4-6  liter luft i minuttet i 
stedet for 12-15 l, som er normalt for en 
astmatiker. Det rigtige volumen på ca. 
4-6 l med ½  l pr. åndedræt – altså ca. 

8-12 åndedræt pr. minut, forudsat du 
ind- og udånder på terapeutens nærmere 
anviste måde.

Dette niveau gælder for en person, der 
sidder, står eller går i almindeligt tempo. 
På løbeture og ved anden sportsudøvel-
se er vejrtrækningen selvfølgelig hurti-
gere.

Lise Windfeld 
Bornerup, Buteyko-

terapeut, AstmaCare 
& Buteyko Clinic i 

Egå ved Aarhus 

51www.livogsjael.dk

styrk dit åndedræt



Lise Windfeld Bornerup, Buteyko-tera-
peut, AstmaCare & Buteyko Clinic i Egå 
ved Aarhus, sammenligner ovenstående 
regnestykke med vores indtagelse af 
mad:

”Hvis vi skal holde vægten, skal vi spise 
den mængde mad, der svarer til den 
energi, vi bruger. Spiser vi mere, tager 
vi på. Når det gælder luft, har kroppen 
brug for ca. 5 liter pr. minut. Hvis vi 
”spiser” mere luft, end vi behøver, øde-
lægges balancen mellem ilt og kuldioxid.

Det handler om at trække vejret på en 
bestemt, rolig måde, anvist og trænet 
hos Buteyko-terapeuten, så du ikke får 
mere luft ind end ½ liter  pr. åndedræt. 
En af de ting, du lærer, er at undlade 
meget dybe indåndinger flere gange i 
træk – så får du alt for mange liter luft 
ind.”
Og hun fortsætter:

”Inflammation i lungerne kan være et 
resultatet af funktionsfejl i immunsyste-
met - en konsekvens af biokemiske uba-
lancer, forårsaget af et for lavt kuldioxid 
niveau.”

”det handler om at 
trække vejret på en 

bestemt, rolig måde, 
anvist og trænet hos 

Buteyko-terapeuten, så du 
ikke får mere luft ind end 

1/2 liter pr. åndedræt.”

Lise led som barn af bronkitis, som ud-
viklede sig til kronisk astma, senere 
begyndende rygerlunger og allergier. 

Hverken medicin eller alternative be-
handlinger forbedrede tilstanden, men 
efter at have set en tv-udsendelse om 
vejrtrækning fik hun fat i en bog om 
Buteyko, og i begejstring over sin læsning 
og de resultater, hun opnnåede ved at 
følge bogens øvelser tog hun til Irland og 
gik i lære hos Patrick McKeown, irsk 
Buteyko-terapeut, og gennemførte 
træning som practitioner. 

Hendes tid som astmatiker blev helt 
overstået, og hun åbnede i 2006 sin klinik 
her i Danmark. Før Buteyko-uddannelsen 
har hun uddannet sig til ICC coach og 
NLP Psykoterapeut.

LIse kan oplyse, at også forhøjet blodtryk 
sænkes ved brug af det fysiologisk kor-
rekte åndedræt. Og hvis mennesker 
hurtigt bliver trætte, kan det også betyde, 
at de trækker vejret for meget og for 
hurtigt. 

”Jeg har haft flere skolelærere i løbet 
af sommerferien, der desperat ønsker en 
eller anden hjælp hos mig mod den 
træthed, de rammes af, når halvdelen af 
deres arbejdsdag er gået. Og hver eneste 
gang viser det sig, at deres åndedræt er 
for hurtigt, og klar bedring sker, når de 
har lært at få det ned i det rette niveau, 
samtidig med at de lærer, hvordan de 
skal trække vejret, når de taler, som de 
jo gør i undervisningen det meste af 
dagen”,  fortsætter Lise og understreger, 
at træning med rigtigt åndedræt tager 
lidt tid, før det bliver en fast vane.

”Efter at have fået indarbejdet de rette 
øvelser hos en Buteyko-terapeut må man 
øve sig en halv times tid helst et par 
gange om dagen, derefter stoppe op et 
øjeblik hver dag og minde sig selv om 
det. Og så efter ca. tre måneder ligger 

det på rygmarven nøjagtig ligesom det 
gamle, dårligere åndedræt gjorde”.

Som eksempel på en behandling med 
glædelig udgang fortæller Lise om en 
kvinde, der led af søvnapnø, d.v.s. at 
hendes vejrtrækning gik næsten i stå, 
når hun sov, så hun var afhængig af en 
CPCP-maskine om natten.

”Kvindens store ønske havde længe 
været at komme på vandretur i det nord-
lige Spanien, men hun udholdt ikke 
tanken om at måtte slæbe maskinen med. 
Efter to måneders træning i Buteyko fik 
hun sit ønske opfyldt og kom af sted uden 
hjælpemiddel..”

På Lise Windfeld Bornerups hjemmeside 
finder du et tikkende ur med sekundviser, 
og du opfordres til at måle dit åndedræt 
ved at tælle antal sekunder for, hvor 
længe du kan holde vejret efter udånding. 
Det ser sådan ud:

45-60 sek. Fremragende vejrtrækning
35-45 sek. God vejrtrækning
25-35 sek. Du overånder

15-25 sek. Du hyperventilerer
10-15 sek. Du hyperventilerer i alvorlig grad
5-10 sek. Din vejrtrækning er meget dårlig

Af bøger om Buteyko anbefaler  
Lise Windfeld Bornerup bl.a.:

”Luk din mund” af Patrick McKeown 
og Lise Windfeld Bornerup.

”Stop snorken, søvnapnø  
og søvnløshed” af Patrick McKeown

www.astmacare.dk

“Livets mysterium ligger i åndedrættet.”
Hazra inayat khan, indisk vismand.
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eliteløber rikke rønholt blev som 16-årig ramt af sygdommen munenukleose, som med-
førte astma. rigtig slemt for en idrætspige som rikke, som dog blev rimeligt hjulpet af 
medicin. i 2000 opholdt hun sig i Australien og fik besøg af sin far torben rønholt, som 
også led af astma. Han faldt over en annonce for et Buteyko åndedrætskursus i en lokal 
avis og overtalte datteren til at tage med på kurset.

MediCin
Slut med 

”Det blev en meget overraskende ople-
velse, men åndedrætstræningen krævede 
virkelig en indsats, og efter tre uger 
kunne jeg stoppe med min akutte 
medicin, efter to måneder også med mine 
andre astmapræparater,” fortæller Rikke.

”Forskellen blev enorm. Hvor jeg før 
kun kunne holde vejret i 8 sekunder, kom 
jeg op på 40, og mine vejrtrækninger faldt 
fra 14-15 i minuttet til de anbefalede 
10-11. Alt i alt vil jeg sige, at ændring af 
åndedræt kræver en regulær omskoling 
af hjernen, men i dag  er det en helt na-
turlig vane for mig.”

Rikkes far, Torben, blev medicinfri 
efter fem måneder og valgte at uddanne 
sig til Buteyko-behandler & -underviser 
hjemme i Danmark. I dag er han pensio-
neret.

GODE RåD
“Når du er ude at gå, så brug mindful-
ness, vær opmærksom på Nu’et, at NU 
går du af sted. Hvordan føles det? Er 
du stresset, fordi du skal nå noget på 
en bestemt tid, eller nyder du hvert 
skridt og hver indånding af frisk luft?

Vær bevidst om din krops måde at gå 
på. Lad armene svinger naturligt frem 
og tilbage – højre hånd frem sammen 
med venstre fod og viceversa. Sørg for 
at bækkenet ikke forholder sig stift, 
men svinger lidt fra side til side.

Vær derefter bevidst om fødderne er 
spændte eller afslappede, om de støder 
hårdt eller blødt mod jorden.

Stræb efter en samlet bølgen i hele 
kroppen, så du både føler dig grounded 
og superlet. Mærk at tyngdekraften både 
giver dig vægt og løfter dig op i ubesvæ-
rede bevægelser skridt for skridt.

Vær bevidst om åndedrættet, følg hver 
ind- og udånding.

Når du kommer af med unødvendige 
spændinger, bliver åndedrættet dybere, 
og du vil dag for dag blive i stand til at 
gå længere ture end før.”

Fra bogen ”Free your Breath, free 
your Life” af Dennis Lewis.

Foto
: r

obin S
kjoldborg
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åNDEDRæTSETERApI
Af Lotte paarup

det gode åndedræt fungerer som et 
indre brusebad – og det har helbre-
dende egenskaber. Bogen gør dig 
klogere på, hvorfor det har så stor 
betydning at have et velfungerende 
åndedræt – og ikke mindst hvorfor 
det skal have opmærksomhed og 
trænes.

Bogens mange øvelser kan bruges i 
hverdagen og under mere målrettet 
træning. Bare fem gode vejrtræknin-
ger hver dag vil gøre en forskel, 
hævder Lotte Paarup, som er bogens 
forfatter. Og hun brænder ganske 
enkelt så meget for emnet, at det 
hurtigt bliver vanedannende at 
arbejde med åndedrættet.

STOp SNORKEN, SØVNApNØ  
OG SØVNLØSHED
Af patrick McKeown og  
Lise Windfeld Bornerup

kunne du også tænke dig at lære hvordan du...
* sover hele natten uden afbrydelser?
* undgår træthed, tankemylder og AdHd?
* vågner op og føler dig frisk og veludhvilet?

enkelt at forstå og simpelt at tage i anven-
delse. resultater kan komme indenfor en uge.

teknikken er lige så velegnet for voksne som 
teenagere og børn. Mundånding og kronisk 
hyperventilation er væsentlige grundlæggende faktorer for snorken, 
søvnapnø og søvnløshed.

den første del af bogen indeholder selvhjælpsinstruktioner til hvordan du 
korrigerer din vejrtrækinng. Anden del af bogen dokumenterer videnska-
ben og undersøgelser, der forbinder utilstrækkelig vejrtrækning med 
snorken, søvapnø og søvnløshed.

TRæK VEJRET
af Stig åvall Severinsen

De fleste af os trækker vejret alt for overfla-
disk. Livet leves hurtigt, og særligt når vi er 
stressede, bruger vi oftest kun den øverste 
del af lungerne. Vi glemmer at trække vejret 
helt ned i maven og snyder derved os selv 
for en masse energi.   Først når du bliver 
bevidst om dit åndedræt og ved, hvordan 
du kan træne det, vil du kunne lære at 
trække vejret ordentligt. Din krop vil straks 
optage mere ilt, og du vil efter kort tid få 
mere energi og opnå en større mental ro. 
Effektiv vejrtrækning er en simpel og 
virksom måde, hvormed du kan styrke 
balancen mellem krop og sind.

Spændende LæSninG
Har du fået lyst til at læse mere om åndedrættet, er her nogle gode forslag:

styrk dit åndedræt
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FREMTIDENS 
pSyKOLOGI

Af Stanislav Grof
den internationalt anerkendte 
bevidsthedsforsker Stanislav 
Grof sammenfatter her hele 
sit livsværk. Hans banebry-
dende indsats inden for 
psykologiens og psykiatriens 
område gennemgås og 
uddybes i lyset af mere end 
30 års erfaringer med 
dybtgående udforskning af 
menneskets psyke. en forskning, der understreger de 
første livserfaringers afgørende betydning for den 
individuelle udvikling, og som giver et enestående bidrag 
til forståelsen af psykiske problemer og psykosomatisk 
sygdom. 

Fremtidens psykologi giver nye såvel som gamle 
læsere adgang til det fulde spektrum af Grofs ideer lige 
fra den tidlige kortlægning af psyken gennem LSd-
psykoterapi til det kliniske arbejde med døende patienter 
og hans mangeårige erfaringer med holotropisk 
åndedrætsterapi, som også omfatter spirituelle frembrud 
– et radikalt nyt syn på psykiske kriser. 

FREE yOUR BREATH, 
FREE yOUR LIFE

Af Dennis Lewis

denne bog vil vise dig, hvordan 
det at være opmærksom på din 
vejrtrækning kan have en 
dybtgående indvirkning på din 
fysiske og følelsesmæssige 
sundhed på den mest positive 
måde. Uanset om du er 
interesseret i at mindske din stress, lette et kronisk 
vejrtræknings problem, eller udforske de mere åndelige 
aspekter af vejrtrækningen vil den illustrerede vejled-
ning give dig praktiske, enkle øvelser til at berolige dig, 
give dig mere energi, og generelt øge din følelse af 
velvære. Forfatteren, dennis Lewis, viser også, hvordan 
man ved at blive mere bevidst om sin vejrtrækning kan 
afsløre en masse om sin selvopfattelse, hvilket kan 
hjælpe mere effektivt med at håndtere svære følelser 
og situationer.

åNDEDRæTS-
TERApI
Af Gustav Hansen
Bogen er skrevet af 
speciallæge i psykiatri 
Gustav Hansen og beskriver 
åndedrætsterapi herunder 
behandlingsmetodik og 
virkemåde, vejrtrækningens 
muligheder og hvem der 
kan have gavn af ånde-
drætsterapi. 

LUK DIN MUND

Af patrick McKeown og 
Lise Windfeld Bornerup
Bogen fortæller om hvad du 
selv kan gøre for at få styr på 
din astma, høfeber og mange 
andre lidelser.
Bogen henvender sig til 
mennesker der selv ønsker at 
tage hånd om astmaen og kan 
afse tid til at lære at trække 
vejret på en god måde. 
Samtidig giver bogen et 
indblik i hvordan den russiske 
professor i fysiologi og 
videnskabsmand konstantin 
Buteyko gennem en menne-
skealder udviklede og 
forfinede metoden.
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