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                                     TRYLLENØGLEN  

                            Vejen til det individuelle åndedræt 

                                 Mazdaznan åndedrætslære 

   fra Power of Breath og Mazdaznan månedsskrift, januar 1935, USA, af dr. O.Z. A Hanish 

 

 

                       Den første åndedrætsøvelse. 

                                            Synssansen  

I Mazdaznan er udgangspunktet at mennesket har 12 sanser. De første syv er almindeligt kendte. 

Det er syns-, høre-, lugte-, smags-, berørings- og følesansen samt intuition. De sidste 5 sanser er 

mindre almindelige, selv om vi ofte hører om personer, som har disse evner i mere eller mindre 

grad. I virkeligheden er det naturlige sanser, som vi alle kan udvikle. Disse sanser kaldes evnen til 

ideoverførelse, telepati, åndelig skelneevne, klarsyn og realisation. Færdigudviklingen af 

mennesket på evolutionens vej afhænger af udviklingen af disse sanser. Ved at arbejde med vores 

åndedræt er det muligt, at finde metoder som kan fremme udviklingen af disse sanser og generelt 

forbedre vores krop. Det er igennem vores krop vi oplever og nyder livet her på jorden. Kroppen er 

vores instrument og des bedre instrument, des større forståelse og livsglæde. 

Ethvert udviklingssystem har sine metoder for at hjælpe sine tilhængere til at opnå størst mulig 

succes. Mazdaznan underviser i forskellige kropsstillinger i forbindelse med åndedrættet. De er et 

middel til at opnå vores mål. Instrukserne til disse øvelser er ikke et produkt af nutiden og har 

derfor ikke brug for at blive testet og tilpasset. De er ikke et eksperiment. De har været anvendt 

igennem flere tidsaldre og har allerede bevist, at de lever op til deres formål. De er ikke målet men 

midlet. De er et middel til at opnå, ja intet mindre end ubeskrivelig lykke. Den som allerede har 

stor forståelse, vil opnå endnu større forståelse og den som ikke forstår så meget vil begynde at 

skelne og forstå. 

Det er ikke nødvendigt at ofre noget for at få succes med disse åndedrætsøvelser. Det er kun 

nødvendigt, at man beslutter sig for at lave dem. Det skal være en fokuseret form for beslutning, 

som betyder man er helt koncentreret, når man laver øvelsen. Jo større ønske om succes og jo 

større fokus der er på alle detaljer i udførelsen af øvelsen, des større virkning har disse 

koncentrationsøvelser. 
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Det er let at blive udkørt og træt af bekymringer og problemer i et ikke altid let liv. Prøv at få 

kroppen til at slappe af. Udånd så, mens du tænker: ” Hvor er jeg træt af det her liv med alle dets 

besværligheder”. Med den næste indånding, fyld så lungerne med den skønneste og lifligste brise 

af luft, suk let og tænk en positiv tanke. Det giver straks en lettelse til hjertet. Håbet kommer 

tilbage ved sådan en dyb vejrtrækning. Du vil føle dig opmuntret og genfinde kontakten til en 

større bevidsthed i dit liv og det vil give mod til at genoptage hverdagens kamp. Jo længere tid vi 

trækker vejret i en sådan afslappet tilstand, des mere vil vi føle at livet trods alt er værd at leve. 

 Der er tidspunkter, hvor vi har lyst at give op og der er tidspunkter, hvor vi føler os opmuntret og 

fulde af livsmod.  Modet kommer tilbage til os, gennem den inspiration vi får i en afslappet tilstand 

med et roligt åndedræt. Det gælder også, selvom vi ikke er bevidste om det. Det er en automatisk 

og naturlig ting, at vi af og til kommer i en afslappet tilstand, hvor vi genopbygger vores kræfter. 

 Nogle har af natur let ved at bevare roen og holde fast i sig selv, næsten uanset hvad der sker 

omkring dem. Det er personer, som fra naturens hånd har et roligt, dybt og regelmæssigt 

åndedræt. Andre personer trækker vejret overfladisk og hurtigt. De har let ved at miste 

besindelsen og vil konstant være anspændte. Dermed får de svært ved at klare sine udfordringer. I 

en sådan tilstand, er det letteste at give andre skylden, selv om årsager ligger hos en selv. Vi har 

imidlertid mulighed for at ændre vores situation, så vi kan skabe mere held og succes for os selv. 

Det er vigtigt altid at være opmærksom på at tække vejret roligere og dybere, også ud over de 

tidspunkter hvor vi laver de egentlige åndedrætsøvelser. 

Selv det almindelige fysiske hverdagsåndedræt kan ikke blive dybt og frit hvis vi er anspændte eller 

hvis tøjet strammer. Der må aldrig bruges tvang eller anstrengelse ved vejrtrækningen. Der skal 

være fri bevægelighed for brystkassen og mellemgulvet. Maveregionen skal automatisk og 

naturligt kunne trække sig lidt ind. Start altid med en god lang udånding og derefter indånd så 

dybt og regelmæssigt som du er i stand til. Hav tålmodighed i denne træning, men tænk på at 

trække vejret når du går og står, når du arbejder eller leger, når du spiser og drikker. Glem ikke 

åndedrættet.  

Med et dybere åndedræt vil du forbedre din krops fysiske tilstand. Blodcirkulationen vil bedres og 

der vil ske en forbedret iltning af blodet. Der vil ske en øget udskillelse gennem lungerne af 

uønskede stoffer fra blodet. Hvis du er vedholdende i din opmærksomhed på et dybere åndedræt, 

vil den forbedrede blodcirkulation også forbedre udskillelsen af overskudsstoffer fra organer og 

muskler. Du vil føle dig mere frisk og veltilpas. 

 Begynd i det mindste at tage nogle dybe vejrtrækninger en gang hver time og træn på den måde 

gradvist kroppen til et dybere åndedræt. Det er letheden og friheden i vejrtrækningen, som 

betyder noget for hvor dybt åndedrættet er. Det handler ikke bare om, hvor meget man kan 

udvide brystkassen. 
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Et konstant dybere åndedræt vil ikke blot opretholde en god blodcirkulation. Nervesystemet vil 

også virke bedre og vil påvirke musklerne til at bevare sin styrke og position. Dermed vil musklerne 

altid vil være parate og stærke til at udføre deres funktion. 

Ved almindelig styrketræning og fysisk træning, hvis man ikke også er opmærksom på 

åndedrættet, er det nødvendig hele tiden at holde træningen ved lige for at bevare styrken.  

 

 Gennem de kræfter der opbygges ved det dybe, regelmæssige åndedræt skabes energi, 

udholdenhed og styrke til musklerne. Sport og motion er selvfølgelig meget godt og sundt. Det 

gælder ikke mindst, hvis man har en hverdag, hvor der er for lidt mulighed for at bevæge sig. 

Meget sygdom kunne undgås, hvis vi sørger for at bevæge os et par timer hver dag. 

 Hvis du ud over fysisk træning også begynder at interessere dig for åndedrættet, vil det udvide 

mulighederne. Uanset hvor travlt du har, så stop i det mindste op en gang hver time og lav en lang 

udånding, efterfulgt af et par gode dybe vejrtrækninger. Det vil være en god hjælp til at klare 

dagens arbejde. Uanset om luften er forurenet, vil det alligevel gavne, fordi det vigtigste er selve 

bevægelserne og ikke selve luften.  

Ved at øge din opmærksomhed på åndedrættet vil du også gradvist få en fornemmelse af behovet 

for et mere rytmisk og regelmæssigt åndedræt. 

Øvelserne som vi nu kommer til, har ikke blot et fysisk formål, men er ikke mindst, et middel til 

højere udvikling. Vi skal til at opbygge en åndedræts kultur. 

 Åndedrætsøvelserne består af fysiske øvelser. Man styrer imidlertid også vejrtrækningen og 

koncentrerer sig om sit den, hvorved hjernen fokuseres og stabiliseres.  

Som før nævnt har vi tolv sanser. Vores viden afhænger af i hvilken grad disse sanser er udviklet. 

Den første åndedrætsøvelse udvikler synssansen. Det er en sans som er meget vigtig når vi danner 

ideer og træffer beslutninger. Ud fra hvordan tingene fremtræder gennem vores synssans, drager 

vi mange konklusioner. Når vi laver øvelsen, skal vi have et ønske om at se klart. Det er ikke bare et 

ønske som vi kan sige med ord, men det er et ønske som skal fylde os. Den første åndedrætsøvelse 

har det formål at give os et perfekt syn, så vi kan skelne sandt fra falsk, lys fra mørke og rigdom fra 

fattigdom. Måske tror vi at kunne skelne det sidstnævnte men ikke de førstnævnte. Men pas på, 

for vores ubalancerede hjernefunktioner kan let snyde os. Det skyldes nemlig en forkert 

opfattelse, fejlforestilling, misforståelse eller illusion når vi tror, at de som vælter sig i rigdom, er 

dem, vi skal misunde. De kan tværtimod have en elendig tilværelse. Hvis de er slaver af deres 

rigdom vil de være de fattigste af alle. Det er en stor fordel at kunne se klart.  

Den første åndedrætsøvelse er for at give dig en perfekt synssans og koncentrationsevne. 
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                                                 FØRSTE ÅNDEDRÆTSØVELSE 

Sæt dig på en stol med fødderne fladt på gulvet. Sid så langt tilbage på stolen som muligt uden at 

skuldrene rører ved ryglænet. Giv plads til brystkassen, løft den lidt og samtidigt træk 

maveregionen ganske let ind. Træk skuldrene en lille smule bagud og slap dem af så de sænkes en 

anelse. Hænderne hviler på lårene, albuerne berører hofterne, tommelfingrene trukket til siden, 

så de danner et V og fingrene er strakte uden de helt rører hinanden. Fødderne er adskilt med ca. 

15-20 cm mellem tæerne og hælene kun 3-7 cm fra hinanden, så der igen dannes et V. 

Læberne er lukkede, tænderne bider ikke sammen, tungen hviler helt afslappet i bunden af 

munden, fladt og buer lidt nedad, med spidsen mod de nederste tænder. Hagen trækkes tilbage, 

lige nok til at luften flyder helt frit ind. Hele kropsholdningen er fuldkommen rank, med alle 

muskler afspændt, men rygsøjlen er med en god rank holdning. Du skal altid lave øvelsen, så du 

sidder med ryggen mod lyset. 

Find en mørk plet eller ting at se på. Det skal være noget som ikke 

forstyrrer dine tanker. Det kunne være en lille mønt, hvis du synes. 

Anbring denne plet eller ting 1-2 meter foran dig i øjenhøjde. Hold 

blikket fast på punktet, uden at blinke. 

I denne stilling har flygtige tanker og ideer ikke let ved at indfange 

dig. Det er den bedste kropsstilling til at kunne koncentrere sig. Det 

er meget vigtigt, da hele hemmeligheden for at få viden og 

kundskaber til at folde sig ud, ligger i evnen til at koncentrere sig.  

Hvis stolen er for høj, kan du lægge en bog unde fødderne, så de 

kommer op i den rigtige stilling. Hvis stolen er for lav, så læg en bog 

på sædet og sid på den. Når du har fundet den rigtige stilling er du klar til at gå videre. 

Tøm lungerne. Start med at udånde så længe du kan, men fuldstændig afspændt og helt uden 

anstrengelse eller tvang. Alt, i forbindelse med disse øvelser skal gøres let, graciøst og i 

fuldkommen ro. Indånd så, men kun igennem næseborene, roligt, blidt, dybt og med en perfekt 

rytme på syv sekunder. Fyld først de øverste dele af lungerne, så meget som kroppens stilling 

tillader, naturligt og uden tvang og derefter resten af lungerne, til de er fyldte. Udåndingen skal 

foregå efter de samme regler, med opmærksomhed på der ikke opstår spændinger eller 

krampagtig og for hurtig vejrtrækning.  Alt skal gøres i fuldkomne cirkler og bølger. 

Mens du indånder denne livgivende energi, som er i åndedrættet, med øjnene roligt fæstet på 

punktet foran dig, så koncentrer dine tanker på selve åndedrættet. Følg luftstrømmen i tankerne 

ind gennem næseborene, ned gennem luftvejene i i lungerne mens det fylder brystkassen og 

mellemgulvsområdet. Derefter, når du udånder, så følg luftstrømmen den modsatte vej. 
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For at forstå denne øvelse, så ingen komme til at lave den forkert, er det vigtigt at være 

opmærksom på det, som kaldes det individuelle åndedræt. Det er et åndedræt på syv sekunders 

indånding efterfulgt af en ligeså lang udånding. Vores automatiske åndedræt er højst tre sekunder 

og hvis det er kortere, står det ikke så godt til. Vi skal blive i stand til at indånde syv sekunder og 

udånde i syv sekunder. Øvelsen, som den er beskrevet ovenfor, skal laves i tre minutter af gangen 

og tre gange dagligt, med nogle timer imellem. Det vil sige man skal afsætte ni minutter om dagen 

til denne øvelse. Disse få minutter kan helt sikkert ikke bruges bedre. Det er fordi, de skaber en ny 

krop for os selv og meget bedre evner til at anvende den. Lav ikke øvelsen den første halve time 

efter et måltid. 

Du skal gradvist lære at kunne indånde i syv sekunder og udånde i syv sekunder. For at gøre det, 

kan du i en periode starte med at indånde i fire sekunder, holde et sekunds pause for at vende 

luftstrømmen, derefter udånde i fire sekunder for at tømme lungerne helt. Brug ikke tvang og lav 

ikke hurtige åndedrag. For at undgå at tælle sekunderne kan du bruge en lille melodi. Tænk 

melodien i hovedet og tænk den i begyndelsen hurtigere. Senere kan melodien tænkes 

langsommere, så henholdsvis hver indånding og udånding bliver på syv sekunder, med et sekunds 

pause imellem hver.   

Husk alle andre ideer og tanker skal holdes ude. Hold din koncentration på vejrtrækningen alene. 

Uanset, hvor stresset, opkørt, nervøs, træt eller tom i hovedet du måtte være, så snart du laver 

denne øvelse, så vil du føle en stor bedring. Nervesystemet beroliges, fordi der dannes elektrisk 

energi. Hovedet lettes, fordi der dannes en tilstand af ro gennem koncentration. Kroppen vil føles 

opfrisket på grund af den bedrede blodcirkulation. 

Ved alle åndedrætsøvelser er det vigtigt at huske, at tømme lungerne godt inden du starter. Det 

kan opnås ved, du før øvelsen laver nogle hurtige små åndedrag.  Træk vejret hurtigt frem og 

tilbage, ind, ud, ind, ud seks gange eller mere. Slut med en lang udånding og du er klar til at lave 

åndedrætsøvelsen. 

Dag efter dag, vil disse øvelser danne det grundlag, som sikrer dig perfekt sundhed, langt liv, et 

klart hoved, øget hjernekapacitet – alt sammen noget som er med til at gøre livet værd at leve. 

Oversat og redigeret 2011 af Britta Christiansen.   

 

 

 

 

 


