
Pust for livet
Jeg ligger på en benk og ser i taket. Osteopaten min står bøyd over 

meg, og med stødige hender presser hun fingrene ned innenfor 
ribbeina mine. «Her var det hardt», sier hun. «Jeg tror du har 

glemt hvordan du puster.» «Jeg?», svarer jeg.  
«Jeg som både har sunget, danset og spilt teater hele mitt liv. 
Er det noe jeg vet hvordan man gjør, så er det vel å puste.» 

Hun stopper opp i behandlingen et lite øyeblikk og ser ned på meg. 
«Kanskje du bare må ta deg tid til å lære det på nytt», sier hun. 
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Det er flere år siden den vårdagen da jeg gikk 
ut fra behandlingsrommet etter langvarige 
smerter i ryggen med en bok under armen 
som min terapeut insisterte på at jeg skulle 
låne med meg. Selv var jeg fortsatt skep-
tisk. Både pust og bøker var de to tingene 

jeg kunne mest om i livet. Hun hadde sendt meg hjem med 
begge deler og beskjed om å lære. Jeg skulle bli overrasket. 

Samme kveld la jeg meg på gulvet på et mykt teppe og, slik 
jeg ofte leser, med bena i været, åpnet jeg den lille boken 
med lett skepsis. Det tok under et minutt før jeg skjønte at 
min gode osteopat hadde kjent det jeg selv ikke hadde sett. 
Jeg måtte lære å puste på nytt.

Strekk deg så langt du kan. 
Pust dypt ut, gjerne fulgt av et stort gjesp.

Legg hendene på magen slik at langfingrene så vidt 
berører hverandre. Hold oppmerksomheten på magen.

Pust rolig inn gjennom nesen. 
Pust så rolig helt ut.

La din oppmerksomhet være rettet mot magens bevegelse. 
Når du puster inn, hever den seg og
langfingrene skyves fra hverandre. 
Når du puster ut, senker magen seg, 
langfingrene får igjen kontakt.

Du puster inn og styrker deg, du puster ut og slipper.
Følg utpusten hele veien ut.

Utpust gir hvile.

Var det virkelig så enkelt? Jeg ble liggende på gulvet og kjen-
ne etter i min egen kropp. Ja, jeg hadde pustet med magen 
i et område jeg ikke lenger kjente på bevisst. Jeg måtte helt 
riktig lære å puste på nytt.

DET VIKTIGSTE HELSEGREPET
Nesten alle mennesker utsettes en eller annen gang i livet 
for stress. I ulike former og i ulike deler av livet møter de  

aller fleste av oss noe som oppleves som både sorg, mot-
stand og stressende situasjoner. Men, det er svært ulikt 
hvordan vi takler denne opplevelsen. Noen kaller seg prag-
matiske, børster følelsene lett bort fra skjorte-ermet og går 
rakrygget videre, noen opplever at de har følelsene utenpå 
og lar både egne og andres sorger gå rett til både hjertet, 
marg og bein. Hva av dette som er riktig eller sundt er også 
helt individuelt, men at det har en påvirkning på kroppen 
vår, er det ingen tvil om. Mennesker kan ha opptil 90.000 
tanker i hodet i løpet av en dag, bare det er i seg selv nok til 
å gjøre noen og enhver stresset. 

Forfatter og foredragsholder Marianne Magelssen har de 
siste årene gjort det til sitt prosjekt å ta i bruk det hun 
har av klinisk erfaring som sykepleier, gjennom mange 
år i akuttmedisin og akuttkirurgiske intensivavdelinger, 
sammen med det som av noen omtales som alternative  
behandlingsmetoder, og sitt eget erfarte liv med alle de  
gleder, sorger, motgang og overraskelser det har bragt. 

Boken Pust for livet kom første gang ut på Arneberg forlag i 
2008. På en klok, dyp og til tider humoristisk måte minner, 
forklarer og viser forfatteren oss hvordan vi alle kan lære å 
gjøre det ene vi tror vi kan fra fødselen av. 

Boken er full av små visdomsord, anekdoter og innspill 
fra spesialister fra ulike områder. Den er i veskeformat, og 
bakerst i boken er små minnekort man kan klippe ut og ha 
liggende, eller ta med seg som påminnelse.

For å være på den sikre siden klipper jeg ut en av lappene 
bakerst i boken og legger den i lommeboken. 

Det er en tøff verden der ute, og man vet aldri når man 
med ett ikke husker å puste, så da har jeg den der, den lille 
blå lappen som sier: Strekk deg så langt du kan. Pust dypt ut, 
gjerne fulgt av et stort gjesp. Hold oppmerksomheten på magen. 
Pust rolig inn gjennom nesen. Pust så rolig helt ut. Du puster inn 
og styrker deg, du puster ut og slipper.

Hun må fortsatt minne meg på det av og til, den kloke  
terapeuten min. Men takket være den lille boken som snart 
kan feire ti år, er det litt lettere å minne seg selv om at man 
må puste for livet. 

I september i år kommer Mariannes neste 
bok. Med samme lette, tenksomme og kloke 
stemme forteller hun videre om hvordan 
hun selv har taklet livets motgang, gleder og 
sorger. Også her benytter hun seg av metoder 
vi kanskje tar for gitt at vi kan. Jeg ligger nok 
en gang på et teppe og leser og innser at jeg 
selv overhodet ikke er ferdig utlært. Kjære 
Gud, kommer du snart, det er så rotete her, 
kommer ut på det lille forlaget Fair Forlag, og 
i det mange kanskje opplever som et mylder 
av selvutviklingsbøker de siste årene, skiller 
denne seg ut på akkurat samme måte som 
forfatterens første bok gjorde ti år tidligere. 
Dette er to fine bøker og kanskje også livs-
viktige hjelpemidler å ta med seg inn i høsten.Fo
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