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1. Świadomość ciała w oddychaniu

Czy  zastanawiałeś  się  kiedyś  w  jaki  sposób  oddychasz?  Czy  Twój  oddech  jest  miarowy

i spokojny, czy może szybki albo urywany? Czy zauważyłeś jak zmienia się oddech w różnych

sytuacjach życiowych?

Chciałabym,  żebyś  teraz  spróbował  poczuć  swój  oddech.  Nie  oceniaj  go  –  zauważ  jaki  jest

i zaakceptuj go. W tej chwili ważne jest tylko to, żebyś skoncentrował się całkowicie na swoim

wnętrzu. Zaobserwuj, jak się czujesz. Poczuj, w jaki sposób oddychasz w tej chwili. 

1. Usiądź  wygodnie  z  prostym  kręgosłupem.  Możesz  usiąść  na  krześle  lub  na  podłodze

w siadzie skrzyżnym lub innym wygodnym dla Ciebie. Wyciągnij pośladki odciągając je

do tyłu w taki sposób, aby usiąść na guzach kulszowych. Twój kręgosłup powinien być

prosty – wyobraź sobie, że nitka przyczepiona jest do czubka Twojej głowy i pociąga cały

kręgosłup w stronę sufitu. Jednocześnie pamiętaj, że barki są daleko od uszu, ciągną w dół,

a  szyja  pozostaje  wydłużona.  Nie  zadzieraj  brody do góry,  możesz  ją  delikatnie  cofnąć

w stronę kręgosłupa szyjnego. Mostek wyciągnij do przodu, ale dolne żebra kieruj w dół.

2. Teraz połóż jedną dłoń na mostku, drugą w okolicach pępka. Zamknij oczy i postaraj się

wsłuchać w swój  oddech.  Zaobserwuj  w jaki  sposób porusza  się  Twoje  ciało w trakcie

oddychania – która dłoń odczuwa więcej ruchów, jakie one są, jak długo trwa wdech, a ile

wydech.  Nie  staraj  się  kontrolować  oddechu.  Łagodnie  go  obserwuj.  Możesz  zapisać

wnioski na kartce.

3. Teraz  postaraj  się  zrobić  20  spokojnych  oddechów.  Za  każdym  razem  postaraj  się

skoncentrować  na  powietrzu,  które  przy  wdechu  wpływa  do  nosa,  płynie  przez  gardło

do płuc,  a  następnie  brzucha.  Potem  obserwuj  jak  przy  wydechu  łagodnie  wypływa

z brzucha, płuc, gardła i nosa. Bądź świadomy każdego oddechu.
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2. Prawidłowy oddech w spoczynku

Czy  wiesz  jaki  powinien  być  prawidłowy  oddech  w  spoczynku?  Poprzednie  ćwiczenia  miało

za zadanie wprowadzić Cię w tematykę oddychania. Już wiesz, jak wygląda  Twój oddech. Jeżeli

byłeś  zdenerwowany  lub  zmęczony  być  może  był  on  chaotyczny,  przyspieszony,  wyraźnie

słyszalny. Jeżeli byłeś zrelaksowany mógł być niemal niezauważalny – cichy, miarowy, spokojny.

Jak widzisz sposób oddychania zależy od naszego stanu psychofizycznego (tego jak się czujemy, co

robiliśmy przed chwilą, jaki jest nasz stan zdrowia). Z tego powodu możemy również wpływać

na samopoczucie i  zdrowie właśnie za pomocą treningu oddechowego. Na początek chciałabym

przedstawić  Ci  zasady  prawidłowego  oddychania  w  spoczynku, ponieważ  jest  to  punkt

wyjściowy  do  wszystkich  innych  sposobów  oddychania.  To  typ  oddechu,  którego  używamy

przez większość czasu – kiedy nie mówimy i nie spożywamy posiłków, nie wykonujemy dużego

wysiłku fizycznego – dokładnie w ten sposób powinniśmy oddychać w czasie snu, w poczekalni,

w trakcie czytania książki, gotowania czy spaceru.

W jaki sposób prawidłowo oddychać w spoczynku?

• tylko przez  NOS -  zobacz  jak ogromną powierzchnie

zajmuje jama nosowa – to miejsce, w którym powietrze

zostaje  ogrzane,  nawilżone  oraz  oczyszczone.

Oddychanie przez nos sprawia,  że drogi oddechowe są

bardziej  drożne  i  sprężyste,  a  także  spowalnia  oddech

przez wydłużenie wydechu. 

• dolnożebrowo  360  stopni –  weź  chustę  lub  taśmę

do fitnessu i przewiąż ją wokół dolnych żeber trzymając

końce  na  krzyż  przed  sobą.  Nie  ściskaj  jej,  jedynie

obserwuj oddech. Przy każdym wdechu taśma powinna

rozszerzać  się  na  całej  powierzchni,  przy  wydechu  –

zwężać się. Twój oddech płynie 360 stopni – do przodu,

do boków i do tyłu. To oddech przeponowy.

• bezgłośnie, lekko, dogłębnie – prawidłowy oddech jest

cichy,  niemal  niesłyszalny.  Ruchy  oddechowe  są

delikatne,  powietrze  dociera  głęboko  wypełniając  całą

powierzchnię  płuc.  Obserwując  oddech  możemy

zauważyć jego regularność, miarowe wdechy i wydechy.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS



Dorota Archicińska-Powalska

3. Styl życia a oddech

STRES

Zdrowie organizmu w dużej mierze zależy od nawyków i stylu życia. Sposób w jaki oddychamy

ściśle  wiąże  się  również  z  naszym stanem psychofizycznym.  Osoba  poddawana  przewlekłemu

stresowi będzie miała tendencje do oddychania głównie górną częścią klatki piersiowej, również

torem ustnym, najczęściej w szybki i nieregularny sposób. Są to wskaźniki, które bardzo często

wiążą  się  z  hiperwentylacją,  czyli  nadmiernym  wydalaniem  CO2  przy  przyspieszonej

wymianie gazów. Ćwiczenia redukujące stres znajdziesz na ostatnich stronach Przewodnika.

DIETA

W przypadku diety należy pamiętać, że niektóre produkty, np. nabiał zwiększają produkcję śluzu

w organizmie. Biorąc pod uwagę pacjentów z trudnościami w pozbywaniu się wydzieliny z dróg

oddechowych  może  być  to  znaczący  element  pogarszający  zdrowie.  W  trakcie  jedzenia

wykonujemy również więcej wdechów ustami, połykając powietrze razem z każdym kęsem – w ten

sposób  tracimy  barierę  ochronną  jaką  jest  nos  (funkcja  oczyszczania,  nawilżania  i  ogrzewania

powietrza).  Osoby dotknięte  chorobami  układu pokarmowego,  np.  refluks  powinny szczególnie

uważać  na  sposób  żywienia,  ponieważ  nadżerka  może  wystąpić  również  w przełyku  i  dotrzeć

do krtani oraz jamy ustnej, a wtedy stan zapalny dotknie górne drogi oddechowe. 

NAWODNIENIE

W  procesie  oddychania  niezwykle  ważne  jest  również  odpowiednie  nawodnienie  organizmu,

ponieważ  właściwa  wilgotność  w płucach  zapewnia  skuteczną  wymianę  gazową  zachodzącą

w pęcherzykach.  Nie  zapominajmy,  że  odwodnienie  organizmu  może  mieć  negatywne  skutki

również w innych obszarach funkcjonowania człowieka. Zalecana ilość płynów dla dorosłej osoby

to 2-2,5 l wody niegazowanej dziennie.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Siedzący tryb życia oraz nieodpowiednia ilość aktywności fizycznej będzie wpływała negatywnie

na oddychanie. Po pierwsze szeroko pojęta gimnastyka zapewnia zwiększenie sprawności mięśni,

również tych, które wspomagają funkcje oddechowe (m.in. otwarcie przestrzeni klatki piersiowej).

Po  drugie  zmiany  pozycji  i  ćwiczenia  zapewniają  lepsze  ukrwienie,  mobilizację  metaboliczną,

poprawę siły  oraz  elastyczności  organizmu –  w  konsekwencji   procesy  zachodzące  w płucach

(oczyszczanie, wymiana gazów, zmiana ciśnienia w jamach ciała) poprawiają swoją efektywność.
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4. Duszność – jak sobie z nią radzić?

Duszność to  subiektywne  odczucie  braku  powietrza  często  związane  ze  zwiększonym

wysiłkiem mięśni oddechowych lub stresem. Występuje w przebiegu chorób układu oddechowego,

krążeniowego,  zaburzeniach  układu  kostno-mięśniowego,  ośrodkowych  chorobach  układu

nerwowego,  zwiększonego zapotrzebowania  na  tlen  czy  chorobach  nerwowych (psychogennie).

Duszność  może  być  nagła  lub  przewlekła.  W  nagłych  wypadkach  pomocne  będzie  szybkie

ułatwienie  oddychania,  np.  przez  pozycję  ciała  oraz  pomoc  medyczną.  W  przypadkach

przewlekłych  oraz  rehabilitacji  warto  dodać  ćwiczenia  reedukacji  oddechowej  oraz  obniżające

poziom  stresu.  Duszność,  czyli  uczucie  braku  powietrza  jest  bardzo  stresujące,  co  nasila

objawy oddechowe.

Przykładowe pozycje ułatwiające oddychanie:

Źródła ilustracji: https://www.healthline.com/health/home-treatments-for-shortness-of-breath ,

https://lunginstitute.com/blog/best-positions-to-reduce-shortness-of-breath/ 
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5. Ćwiczenia rozciągające przestrzeń klatki piersiowej

Ćwiczenie 1.

Usiądź na krześle ze stopami opartymi o podłoże lub w siadzie skrzyżnym na podłodze. Wydłuż

kręgosłup  (wskazówki  str.  1),  oprzyj  prawą  dłoń  blisko  bioder,  łokieć  delikatnie  ugięty

i przekładając  lewą  dłoń  ponad  głowę  rozciągnij  lewą  stronę  ciała.  Biodra  powinny  być

nieruchome.  Jeżeli  odczuwasz  napięcie  w  lewej  kończynie  górnej,  możesz  ugiąć  ją  w  łokciu,

przekładając dłoń za głowę. Wróć do centrum, a następnie powtórz na drugą stronę.

Ćwiczenie 2.

Stań ze stopami na szerokość bioder w niewielkiej odległości od ściany. Napnij mięśnie przodów ud

i  podciągnij  rzepki  kolanowe.  Zrób wdech i  podnieś  ramiona do góry,  z  wydechem zegnij  się

w biodrach i oprzyj dłonie na ścianie przed sobą, w taki sposób aby ciało utworzyło kąt 90 stopni.

Pamiętaj,  że  ruch  odbywa  się  w  biodrach,  nie  kręgosłupie  (plecy  proste).  Mostek  ciągnie

do podłogi,  guzy  kulszowe w stronę  sufitu  –  możesz  mieć  delikatnie  ugięte  kolana.  Staraj  się

rozluźnić w pozycji i kierować oddech do przestrzeni dolnych żeber. To ćwiczenie rozciąga również

tyły nóg.
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6. Ćwiczenia oddechowe

Krótkie wstrzymania oddechu

Doskonałe ćwiczenie w sytuacji awaryjnej – jeżeli jesteś w stresie, masz atak paniki, odczuwasz

niepokój lub trudno ustabilizować Ci oddech z innego powodu, wykorzystaj krótkie wstrzymania

oddechu.  To  również  dobry  wstęp  do  pracy  oddechowej,  ponieważ  ułatwi  Ci  kontrolowanie

przepływu powietrza i zwiększy świadomość oddechową.

Kiedy  odczuwasz  stres  w  ciele  przy  zatrzymywaniu  oddechu,  spróbuj  ćwiczyć  3 sekundy

na wstrzymaniu  –  to  naprawdę  bezpieczny  czas  i  jeżeli  poczujesz  się  komfortowo,  możesz

stopniowo  zwiększać  wstrzymywanie  o  1-2  sekundy.  Nie  wstrzymuj  powietrza  na dłużej  niż

5 sekund – zrobimy kiedyś w innym ćwiczeniu :)

• Oddychaj naturalnie przez nos.

• Po WYDECHU zatkaj nos palcami i wstrzymaj oddech na 3 – 5 sekund.

• Odetkaj nos i weź przez niego wdech.

• Oddychaj naturalnie przez około 10 sekund.

• Powtórz ćwiczenie. Wykonuj je przynajmniej 10 minut lub do chwili, kiedy poczujesz,

że Twój oddech się stabilizuje.
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7. Relaksacja i wyciszenie w stresie

Zmniejszanie objętości oddechowej

Niektórym z nas trudno zaakceptować fakt, że bardzo często MNIEJ znaczy więcej. W przypadku

oddychania w złym wzorcu to właśnie na zmniejszaniu objętości powinniśmy się koncentrować. Jeżeli ciągle

bierzesz duże, szybkie wdechy wcale nie dotleniasz lepiej swojego organizmu – dzieje się wręcz odwrotnie.

Ciało nie  ma czasu dostarczyć i  oddać tlenu komórkom,  które go potrzebują.  Wymiana jest  chaotyczna

i nieefektywna.

Zwalnianie oddechu nie jest  dobrym rozwiązaniem na początek. Twój organizm przyzwyczajony

do pewnych  wzorców,  przy  przymusowym  spowolnieniu  tempa  będzie  zmuszał  Cię  do  brania  jeszcze

większych wdechów, co może spowodować wzmożenie hiperwentylacji. Skoncentruj się na ilości,  na ten

moment zapomnij o tempie.

Staraj się odczuwać delikatny, niestresujący niedobór powietrza oddychając cały czas przez nos.

Pamiętaj, że nie powinieneś kontrolować oddechu mięśniami gardła czy brzucha – po prostu wyobraź sobie,

że Twój nos jest bramą i jedynie Ty decydujesz, ile powietrza przez nią przepuścisz. Jeżeli w jakiejkolwiek

chwili  poczujesz  stres  lub nadmierny oddech,  odpocznij, oddychając  chwilę  przez  nos  na  odpowiednim

dla ciebie, naturalnym poziomie i wróć do ćwiczenia.

• Staraj się, aby Twoje ciało było  zrelaksowane w trakcie wykonywania ćwiczenia. Usiądź prosto,

oprzyj plecy na oparciu i rozluźnij brzuch. Jeżeli trudno Ci ograniczać oddech skup się na nosie –

wyobraź sobie, że oddychasz jedynie połową całej objętości nosa.

• Gdy trudno Ci pracować tylko z wyobraźnią, połóż jedną dłoń na mostku, a drugą w okolicy dolnego

brzucha. Przy wdechu staraj się nieznacznie wywierać opór na ciało i ograniczać oddech. Pozwól,

żeby wydech był rozluźniony.

• W trakcie  tego ćwiczenia  możesz zacząć odczuwać ciepło w centrum ciała,  a  także w dłoniach

i stopach. To znak, że poprawiło się ukrwienie Twoich tkanek. Jeżeli nie czujesz go jeszcze – nie

szkodzi, daj sobie czas :) 

Idealne ćwiczenie do wykonywania tuż przed snem, szczególnie jeżeli masz problemy

z zasypianiem. Włącza układ przywspółczulny, odpowiedzialny za relaks w naszym ciele.
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Mam nadzieję, że włączysz ćwiczenia oddechowe do swojej codzienności.
Oddech to rewelacyjne narzędzie, jeżeli tylko pracujemy z nim

w odpowiedni sposób. 
Owocnej praktyki!

Pamiętaj, że jeżeli dotyczą Cię przewlekłe choroby układu oddechowego, krwionośnego

i inne lub jesteś w ciąży – ćwiczenia oddechowe wymagają konsultacji z wykwalifikowanym

trenerem oddechu. Dbaj o swoje zdrowie!
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