
Kan yoga underlätta din astma 

 

För många år sedan provade jag yoga för första gången, blev inte så intresserad då, förstod 

inte upplägget och hade kanske förväntat mig något annat. Men en sak lade jag märke till, min 

andning var helt annorlunda när jag körde hem efter kundaliniyogan. Det var inte alls så 

trångt i halsen som det brukade bli när jag körde cardio. Därför valde jag att läsa ”Medveten 

andning ” av Anders Olsson på min yogalärarutbildning och recensera den här. 

I första delen tar man upp saker som hur vi andas mun/näsa, optimal andning, överandning, 

bröstandning, hundflämtning m.fl. Orsaker till mindre bra andning kan vara stress och press i 

vår moderna livsstil. Hormonet adrenalin insöndras och ökar andningsfrekvensen och hjärtat 

börjar slå snabbare. Vår hjärna möter ständigt nya stimuli vilket kan få den att gå på högvarv, 

tankar och känslor snurrar allt fortare och vi tappar kontrollen. 

Vidare beskrivs syrets väg i kroppen och balansen mellan syre och koldioxid, hjärnstammens 

och halspulsåderns viktiga roll. En intressant sak som händer när vi överandas är att kroppens 

pH balans rubbas och blodet blir lite mer basiskt (pH stiger). Detta leder till två saker syrebrist 

och minskad bikarbonatbuffert. Syrebristen leder till att mindre syre når fram till cellerna, en 

högre andel energi får då produceras utan syre vilket gör att mjölksyran ökar. Mjölksyran 

hjälper då till att återställa pH balansen i blodet kortsiktigt. Njurarna hjälper till med att 

utsöndra mer bikarbonat i urinen för att sänka blodets pH. Problemet blir när njurarna får 

kompensera för överandning så minskar den totala bikarbonatbufferten vilket försämrar 

förmågan att ta hand om mjölksyra och mat med lågt pH kaffe, Coca Cola. Eftersom 

bikarbonat innehåller koldioxid förlorar vi det dels genom överandning och via njurarnas 

kompensation genom bikarbonatutsöndringen. 

Det som händer i kroppen vid ineffektiv andning är att nervsystemet hamnar i obalans, 

luftvägarna blir trängre, blodkärlen drar ihop sig, syret får svårare att frigöras, mindre energi 

produceras, gasutbudet i lungorna minskar och proteiner fungerar sämre. 

Vad finns då att göra åt detta? Genom att bli medveten om några saker kan vi förbättra vår 

andning och därmed vår hälsa. 

Andningen skall ske in och ut genom näsan, andas genom diafragman djup ner i lungorna, 

försök att ha en avslappnad andning som är rytmisk och tyst. I boken beskrivs olika 

andningsträningar som man kan pröva. Några exempel är att tejpa munnen på natten förr att 

hålla munnen stängd, förlängd utandning vilket ger vila åt hjärtat och kopplar mer in det 

parasympatiska nervsystemet (lugn och ro). Man kan andas med en relaxator som ger 

motstånd i utandningen. Det finns förslag på program i boken för att komma igång och 

andningsträna (28 dagars andningsträning) I boken kan man även läsa om stressreducering, 

träning, sömn, astma, värk och mycket mer. Är ni det minsta intresserad av hälsa kan jag 

varmt rekommendera den. 

Med värme Agneta 



 

         

 

 

 

 

 


