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Pusten

Pusten er vår viktigste energikilde og den regulerer mange funksjoner i kroppen. 
Den er også forbindelsen mellom følelsene og nervesystemet og har stor betydning for
hvordan vi har det. Med litt kunnskap om pusten, kan vi enkelt påvirke nervesystemet og
stresse ned.

Et godt ånde-drett i ro kjennetegnes ved at der er

Dypt (med diafragma). 
Rytmisk 

Pustes gjennom nesen 

Langsomt (i hvile 6 – 12 åndedrett pr minutt) 
Lydløst

Det gir

Økt prestasjonsevne 

Økt konsentrasjon og våkenhet 
Økt evne til å lære nye ting 

Virker stressreduserende 

Økt oksygenopptak som igjen gir mer energi 
Balanse mellom nervesystemet og følelsene våre 

Bedre helse 

Bedre søvnkvalitet 
M.m.

De fleste av oss puster oftest høyt oppe i brystet og ganske hurtig. Dette påvirker
oksygenopptaket negativt og aktiverer nervesystemet. Det kan forårsake stress og uro.

Når vi er i ro er innpust og utpust like lange, og med en liten pause mellom hver del. 
Om vi ønsker å påvirke oss selv, kan vi forlenge innpusting og aktivere nervesystemet, 
eller forlenge utpusting og roe nervesystemet ned.
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Vær oppmerksom på at du kan bli litt svimmel de
første gangene du prøver dette. Vær varsom og
«snill» mot deg selv, mer forsiktig undersøkende
enn å presse på. 
Om du føler du trenger en liten pause, kan du
flytte fokus over på pusten. Kjenn at pusten
presser lett mot mellomgulvet på  inn-pust og ta
så et langt utpust. Både presset mot diafragma og
den lange utpusten roer ned nervesystemet.   
Trenger  du å  aktivere  deg, kan du puste på
samme måte, men da gjør du inn-pusten lengre
enn ut-pusten. (Ikke gjenta den siste mer enn 5 -6
ganger sammenhengende).  

Dyp og lang pust hvor du bruker hele lungene
Denne pusten gir økt energi, roer ned og renser lungene 

Sitt eller ligg ned (Om du sitter; gjerne med helene litt fra hverandre i gulvet).  
Legg hånden på magen ved navlen. Kjenn at når du puster inn går magen ut. Fortsett å puste
dypt 4 -5 ganger. Kanskje du vil kjenne at hele magen utvider seg til sidene og bak mot
ryggen, og går inn igjen når du slipper pusten langsomt ut.  
 

Legg så en hånd på brystet. Pust inn slik at brystet beveger seg ut til siden og litt oppover, og
ned når du puster ut.
Gjenta noen for eksempel 4-5ganger. 
Nå skal du puste med hele lungene. Pust inn og fyll opp i hele magen og så fortsetter du og
fyller opp brystet også. Pust ut ved å slippe ut pusten først i brystet og så i magen. Gjenta så
mange ganger du ønsker i rolig tempo.   

Det blir som en bølge som begynner magen fortsetter til brystet. Når det er helt fylt opp går
bølgen tilbake fra brystet og så magen.  Gjenta i 3 – 5 minutter eller så lenge du ønsker.

Om du vil, kan du telle til 3 mens du puster inn til du kjenner et lite press mot mellomgulvet,
pust så ut mens du teller til 5.

Gjenta så mange ganger du vil. (Dette kan også være fint å gjøre om du har søvnproblemer).
I tillegg til at vi regulerer pusten, så vil fokuset bli flyttet fra tankene over på pusten. Dette er
også svært gunstig for en stresset hjerne.
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Dyp pust 2 (sammenhengende pust)

Dette er en pust du kan bruke for å få mer energi. 

Ligg på rygg eller sitt komfortabelt og med fri overkropp i en stol. Åpne opp kjeven med
å strekke muskulaturen rundt kjeveleddet.  

Pust inn med åpen munn, fokuser langt bak i munnhulen mens du puster dypt inn og ser
for deg at du fyller hele bekkenbunnen og brystet. Med en gang  innpusten  er ferdig,
begynner du å puste jevnt ut. Ikke “slipp” pusten. Pust helt ut før du puster inn igjen uten
pause.  Gjenta så lenge det føles komfortabelt.

Vekselpust
Virker balanserende på kropp og sinn 

Hold høyre tommel over høyre nesebor og pust langsomt inn gjennom venstre
nesebor.    Lukk venstre nesebor med høyre pekefinger og pust langsomt  ut  gjennom
høyre nesebor.  Pust så inn igjen med høyre nesebor før du lukker det med høyre
tommel.  
Pust  ut  gjennom venstre nesebor,  og så inn. Lukk venstre nesebor  med pekefinger
og pust ut gjennom høyre og inn igjen med høyre. Gjenta så mange ganger du føler for
det.  
Om du vil kan du telle til 4 når du puster inn ta en pause mens du teller til 4 og puster ut
mens du teller til 4 og ny pause med telling til 4. Du kan også øke tellingen til 6 -8 osv.  
Om du først og fremst ønsker å roe deg ned, lukker du høyre nesebor og puster bare med
venstre, inn og ut. Om du trenger å klarne hodet og aktivere deg selv lukker du venstre
nesebor og puster inn og ut med høyre nesebor i 2 -3 minutter.

Trappepust
Om du har problemer med å puste dypt kan  du prøve denne teknikken. 

Begynn på å puste inn litt, stopp opp, pust litt til, stopp opp slik at det blir 4 «trinn».
Vent litt, pust ut litt, vent litt, pust ut litt til slik at det blir 4 «trinn» også. Etter hvert som
du har trent på denne en stund kan du øke til for eksempel 6 «trinn» og mer.
Gjenta i noen minutter.

Pust generelt som roer ned
Lang ut-pust, pause etter ut-pust, puste ut og inn gjennom venstre nesebor, dyp og  langsom.

Wenche Adele Dyrud


