
Der er 3 steder i kroppen, hvori åndedrættet kan være “placeret”:

Det overfladiske – kravebensåndedrættet. 

Det mellemdybe – ribbensåndedrættet. 

Det dybe - mellemgulvsåndedrættet. 

Yoga-ånding kombinerer alle tre former for åndedræt. 
Først, læg den ene hånd på maven, og den anden på brystkassen. Begynd 
din indånding ved at trække vejret dybt ned i maven, så du kan mærke, at 
hånden løfter sig. Hånden på brystet skal ikke kunne mærke åndingen end-
nu, slap af i ryg og skuldre. Pust ud. Dette blot for at sikre, at du har kontakt 
med, hvor langt ned i kroppen åndedrættet skal.

I næste indånding udfører du hele åndedrættet. Fylder først maven – og 
dernæst brystkassen / ribbenene, så du nu også kan mærke den anden hånd 
løfte sig. Sikr dig også, at ribbenene skubber sig lidt udad, evt. læg begge 
hænder på ribbenene og lad luften skubbe hænderne udad. Sidste del af 
åndedrættet udføres ved, at du løfter den øverste del af brystkassen, så krave-
benene løftes lidt. Dog uden at du begynder at spænde i skuldre og hals.

Når du skal puste ud, foregår det passivt ved, at du lader luften suse jævnt 
ud fra top til bund. Nyd udåndingspausen, inden kroppen spontant trækker 
vejret ind igen. 

Udfordringen ved øvelsen er at få den maksimale mængde luft ind ved 
mindst mulig anstrengelse.

Gentager du dette åndedræt ofte, vil kroppen af sig selv begynde at bruge 
det mere og mere, og styrkelsen af nervesystem – krop, sind og ånd kommer 
helt af sig selv.

Yoga-ånding,
fuldkomment åndedræt

Udførelse 

Udbytte

   Øvelse 
9.04:

129128

 Indånding  Vejrholdning Udånding Vejrholdning Forhold 
  (fulde lunger)   (tomme lunger)

1. måned 4 sek. 0 8 sek. 0 1:0:2:0

2. måned 4 sek. 4 sek. 8 sek. 0 1:1:2:0

3. måned 4 sek. 4 sek. 8 sek. 4 sek- 1:1:2:1

4. måned 4 sek. 8 sek. 8 sek. 4 sek. 1:2:2:1

5. måned   4 sek. 8 sek. 8 sek. 8 sek. 1:2:2:2

Sodhana betyder “den der renser”, og nadis er de fine energikanaler.  
Så øvelsen bruges til at rense de mange energikanaler.

Sæt dig i en behagelig, lige opret stilling. Læg højre hånds pege-finger og 
langemand op midt mellem øjenbrynene. Lad tommeltot sidde,  
så den er parat til at lukke højre næsebor. Sæt ringfinger, støttet af lillefinger, 
så den kan lukke venstre næsebor. Pas på, at du ikke spænder i skuldrene.

Overordnet set ånder man skiftevis ind af det ene og ud af det andet 
næsebor. Trækker vejret ind af det samme næsebor, og skifter, når man har 
trukket vejret ind.

I detaljer: Luk højre næsebor og ånd ind af det venstre næsebor. Slip 
højre næsebor og luk det venstre, samtidig med du ånder ud gennem højre 
næsebor. Hold venstre næsebor lukket og ånd ind gennem højre næsebor. 
Slip venstre næsebor, luk det højre og ånd ud gennem venstre næsebor. 
Dette udgør én runde. Læg mærke til, hvordan luften følger et stort omvendt 
stående V. Lav 5-10 runder.  

Du kan også vælge at lave øvelsen med ujjayi åndedrættet. Det giver en 
anden oplevelse, end hvis du laver øvelsen med det normale åndedræt, så 
eksperimenter med det, så du mærker, hvad der virker bedst for dig.

Struktur for længde af åndedræt
Det kan føles, som om der ikke er nok luft til rådighed, når man kun trækker 
vejret gennem det ene næsebor. Derfor er det meget vigtigt at være tålmodig 
med sig selv. Man må nemlig ikke bliver forpustet, snappe efter vejret eller 
have et støjende åndedræt. Det skal være lydløst og så vidt muligt ubesværet. 
Man kan selvfølgelig lave øvelsen ustruktureret og intuitivt, men er man 
ambitiøs omkring at udvikle sit åndedræt, kan man vælge at følge strukturen 
i skemaet:

   Øvelse 
9.05:    

Vekselåndedræt (nadi sodhana)

Udbytte

Udførelse 




