
PUSTEN – vårt beste verktøy 
 
Hvordan bruke pusten for å finne ro?? Sammenhengende pust» 
(kohorent pust) hjelper til å koordinere ro og aktivering. 
 
«Sammenhengende pust» svinger det autonome nervesystem i retning 
av «på», sympatikus/ «vaktbikja» aktiveres, ved innpust,  
og i retning av «av», vagus, ved utpust. 
 
Når vi har utfordringer med lyd, indre i form av tinnitus, eller eksterne 
lyder, er det autonome nervesystem ofte aktivert, den er skrudd på, 
vaktbikkja er aktivert.  
Som mennesker er vi laget for å være mest mulig på vagussiden, noe 
som gir oss langsommere puls. Vaktbikkja sover. 
 
Vagusnerven kalles også for vagusbremsen, dess sterkere vagus, desto 
langsommere puls. 
 
Det er ikke lett å senke pulsen med vilje, men pusten derimot… 
Dette er en pusteøvelse fra boken Pust, av Audun Myskja som er 
overlege og spesialist i allmennmedisin. 
 

«Sammenhengende pust» (kohorent pust) 

 
1.Finn en behagelig stilling, med rak rygg. Tøm tankene og fokuser 
avslappet på pusten. 
 
2. Ta 3-4 maksimalt dype pust før du prøver på samstemt pust.  
Føl at du strekker og aktiverer muskulaturen i mellomgulv, buk og bryst 
ut mot yttergrensene med lange, sterke innpust og utpust. Se hvor store 
utslag du får. Ved maksimal innånding og utånding beveger mellom-
gulvet seg 10-12 centimeter nedover og utover på innpust og tilsvarende 
oppover og innover på utpust. 
 
3.Tøy gjennom muskulaturen i rygg, skuldre, nakke, ansikt, armer og 
bein. Aktiver musklene før du spenner dem av bevisst - for mange 
fungerer det å «legge muskelen fra seg» mentalt. 

 



4. De fleste får de beste resultatene ved samstemt/koherent pust når 
både inn- og utåndingen skjer gjennom nesen. Da får du lettere kontroll 
over bevegelsen innover og utover. 
5. Kom inn i en naturlig rytme med middels dype pust. Ved samstemt/ 
koherent pust er en diafragmabevegelse på 4-6 centimeter optimal. Du 
bruker rundt 50-60 prosent av pustevolumet ditt. 
 
6. Aktiver en rytme på rundt 6 sekunder inn, 6 sekunder ut. Bruk gjerne 
signaler for å holde rytmen til du har trent den inn. 
 
7. Hold pustebevegelsen gående jevnt i hele øvingsperioden, men 
naturlige myke overganger mellom inn- og utpust og ut- og innpust. 
Forestill deg en pendelbevegelse - noen har hjelp av å se for seg 
pendelen i en bestefarsklokke, hypnotisk frem og tilbake. Avdekk ujevne 
punkter i pustebevegelsen, og la dem glatte seg ut naturlig. 
 
8. La en stadig dypere følelse av ro synke inn og spre seg gjennom hele 
kroppen. Hos mange skjer en slik bevegelse naturlig på utpust. 
 
9. Hold bevegelsen gående i minst 5 minutter. Noen bruker 
sammenhengende/koherent pust som daglig meditasjon morgen og 
kveld i 20-30 minutter.  
 
Du kan trene sammenhengende/koherent pust når du tar oppvasken, 
sitter på toget eller venter på noen.  
 
Trenger du å finne roen på et øyeblikk, kan du ta et langt utpust :o)  


