
TRÆN MINDFULDT ÅNDEDRÆT 

 

Mindfuldt åndedræt er kerneteknikken inden for alle meditationsformer.  

Det har 3 formål: 

 

1. At hjælpe dig med at slappe af imens du lægger mærke til hvordan dit åndedræt føles  

idet det bevæger sig ind og ud. 

 

2. At hjælpe dig med at fokusere – ved at tælle dine åndedrag eller ved at tæ ke ”å der i d… å der ud…” 

 

3. At hjælpe dig med at give slip på distraherende tanker ved først at lægge mærke til dem,  

og så blidt vende din opmærksomhed tilbage mod dit åndedræt. 

 

 

Vigtigt at vide inden du begynder at træne 

Når du trækker vejret mindfuldt, anvender du mellemgulvs-musklen under dine ribben, så dine lunger udvider 

sig nedad, ikke udad.  

 For at træne dig i at blive bedre til at bruge mellemgulvet når du trækker vejret, så sæt eller læg dig et  

 behageligt sted. Placer nu den ene hånd på brystkassen og den anden hånd på maven.  

 Og forestil dig så  hvordan dit åndedræt bevæger sig ned i maven, og hvordan det fylder maven op med  

 luft, ligesom en ballon. Mærk hvordan maven blidt udvider sig idet du ånder ind, og lige så blidt trækker  

 sig sammen igen, idet du ånder ud.  

 

 Ideelt set skal du næsten ikke kunne mærke nogen bevægelse i den hånd du holder på brystkassen. 

 

Når du trækker vejret mindfuldt, behøver du ikke tage kæmpestore, dybe åndedrag.  

 Fokuser i stedet på at tage lange, stille og rolige åndedrag i en behagelig rytme.  

 Hvis du begynder at føle dig ør i hovedet eller mærker en snurren i læberne eller fingerspidserne,  

 så trækker du vejret for dybt eller for hurtigt. Hvis dét sker, så træk i stedet vejret naturligt, og forsøg 

 igen lidt senere. 

 

Sæt dig ind i øvelserne inden du prøver dem. Indspil dem evt. på din mobil. 

Læs instruktionerne på næste side igennem, før du begynder træningen, så du bliver bekendt med hvad det 

går ud på. Evt. kan du indspille instruktionerne (fx på din mobil), hvis du foretrækker at lytte til dem mens du 

laver øvelse . Og sæt et stopur fi des ok også på obile …  til 5 i utter, og træ  i dfuldt åndedræt til 

uret ringer.  

 

Hvor lang tid skal jeg træne? 

Når du har trænet 5 minutter én gang om dagen i et par uger, kan du begynde at eksperimentere med at 

sætte tiden op til 10 eller 15 minutter. Men hvis det viser sig at være for meget for dig, så vend bare tilbage til 

5 minutter. Det afgørende er at du træner mindfuldt åndedræt mindst 5 minutter hver dag.  

 

NB! Selve mindfulness-instruktioner står på næste side… 



Instruktioner 

Find et behageligt sted at sidde eller ligge ned i et værelse, hvor du ikke bliver forstyrret. 

Start med at ånde langsomt og roligt ind gennem næsen og ånde langsomt ud gennem munden, som om du 

blæser et lys ud. Gentag et par gange. Læg imens mærke til fornemmelsen af hvordan din mave udvider sig og 

trækker sig sammen for hvert åndedrag. (Hvis du vil, kan du lægge den ene hånd på maven, så du minder dig 

selv om at det er i maven, bevægelsen skal kunne mærkes, ikke i brystkassen.) Lad efterhånden åndedrættet 

finde ind i en langsom, behagelig rytme.  

(Lav en pause med stilhed her, hvis du optager instruktionerne.) 

Fortsæt i samme rytme, idet du nu begynder at vende din opmærksomhed mod hvert åndedræt. Du kan enten 

beg de at tælle dit å dedræt for hver ga g du å der ud, eller si pelt he  lægge ærke til at du ”å der i d” 
og ”å der ud”. Du ka  f  sige disse ord e te  højt eller i de  i hovedet. Hvis du tæller hvert å dedræt, så tæl 
op til 4, hvorefter du starter forfra fra 1 til 4. Igen og igen. 

(Lav en pause med stilhed her.) 

Hver gang din opmærksomhed begynder at strejfe og du begynder at tænke på andre ting – og det vil være 

mange gange i minuttet – så læg mærke til at tankerne strejfer – uden at kritisere dig selv for det. Giv derefter 

slip på tankerne ved lige så blidt at vende opmærksomheden tilbage mod åndedrættet igen. Læg igen mærke 

til hvordan din mave hæver og sænker sig for hvert åndedrag, og fortsæt med at tælle dine åndedrag, idet du 

lægger mærke til at du ånder ind og ud. Der er ingen grund til at kritisere dig selv for at tankerne strejfer. Det 

er sindets natur. Fokuser bare igen og igen og igen tilbage mod dit åndedræt. 

 

 

Husk at skrive i din træningsdagbog hvor mange gange om dagen du har trænet mindfuldt åndedræt. 

 

 

Hvordan overfører du træningen til resten af dit liv? 

Efterhånden kan du så begynde at anvende elementer fra mindfulness i dit daglige liv (naturligvis med åbne 

øj e… , f  år du kører bil, vasker op, eller deltager i e  sa tale. Når so  helst du lægger ærke til at du ikke 
er mindfuld, eller at du er blevet distraheret fra nuet, så anvend mindfuldt åndedræt til at vende 

opmærksomheden tilbage mod nuet. 


