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Rola oddechu- kilka ważnych wskazówek dla 

polepszenia komfortu życia, efektywności ćwi-

czeń fizycznych i relaksacji 

 

Oddech  najważniejsza czynność w naszym życiu, powietrze pobrane przez 

nos (który oczyszcza, nawilża i zabezpiecza przed wniknięciem patogenów 

do naszego organizmu) trafia przez tchawicę do płuc, angażując mięśnie od-

dechowe (międzyżebrowe, przeponę, m. brzucha). Najbardziej prawidłowy 

wzorzec przepływu powietrza to tor dolnożebrowy.  

Stań rozluźniony przed lustrem, połóż rękę na mostku, druga na brzuchu, 

zrób wdech nosem – klatka piersiowa (otwiera się o 360 stopni) rozszerza 

się, brzuch delikatnie wypełnia się powietrzem. Nie zadzieraj klatki piersio-

wej do góry, nie unoś barków. Twoja przepona rozluźniła i obniżyła się w dół 

robiąc miejsce powiększonym płucom. Kierując lekko żebra w dół przy zapa-

dającym się brzuchu wypuść powietrze przez  usta (ew. nos). Taką ocenę mo-

żesz wykonać leżąc czy siedząc. Pamiętaj prawidłowa postawa to: klatka 

piersiowa umieszczona nad miednicą. 

Zwróć uwagę na nieprawidłowości: 

 unoszenie barków do góry w trakcie wdechu (oznacza bardzo płytki 

oddech tzw. górnopiersiowy – m.in. konsekwencje zdrowotne: bóle 

karku, głowy, refluks żołądkowy, dysfunkcje dolnych żeber, zastój krwi 

i limfy), 

 zbytnie ”wydymanie” brzucha – tor brzuszny (charakterystyczny dla 

mężczyzn), przepona jest nieaktywna jak wyżej bardzo duże konse-

kwencje wynikające z braku wspomagania przepływu krwi i limfy oraz 

bardzo ważne dla uprawiających aktywność ruchowa czy sport; prze-

pona to podstawowy stabilizator ciała zabezpieczający kręgosłup 

przed przeciążeniem. 

 



 

Więc widzimy jak prawidłowy oddech wpływa na: bezpieczeństwo ćwiczeń, 

lepsze wyniki sportowe, mocniejsze serce, zdrowy sen i wiele innych. Siedzą-

cy i stresujący tryb życia nie sprzyja prawidłowym wzorcom ruchowym. Pro-

stymi ćwiczeniami możesz poprawić jakość swojego oddechu, aby lepiej do-

tlenić i odżywić też nasze narządy wewnętrzne, zrelaksować się po sytua-

cjach stresowych (pobudzić układ nerwowy przywspółczulny). 

Pamiętaj – brak tlenu, tlenku azotu (gdy oddychasz tylko ustami) to brak 

energii. 

Po intensywnych ćwiczeniach wycisz organizm, nie tylko przez rozciąganie 

mięśni i powięzi, pooddychaj spokojnie (oddech regeneracyjny), będziesz 

miał większą siłę i moc. 

Jeśli garbisz się, czujesz, że twój oddech nie jest pełny - rozciagaj przeponę. 

Proste ćwiczenie: usiądź na zgiętych kolanach, zrób wdech i na wydechu za-

głęb się palcami pod żebra, przytrzymaj 10 sek. i tak na całej długości żeber. 

Rozciągaj też przód ciała leżąc plecami na dużej piłce. 

Wzmocnij mięśnie międzyżebrowe, użyj gumy do ćwiczeń np. thera band. Za-

łóż ja na dół klatki piersiowej, weź wdech i na wydechu wytłocz powietrze 

mocniej ściągnij gumę, wytrzymaj 10 sekund rozluźnij, powtarzaj przesuwa-

jąc gumę wyżej – zrób 10- 15 razy. 

Następnie: połóż się, zrelaksuj, zamknij oczy (uruchamiasz fale alfa), zrób kil-

ka spokojnych oddechów wg. prawidłowego wzorca.  

Zachęcam też : 

Na co dzień ciężko znaleźć czas na długi spacer, jednak w dzień wolny 

warto poświęcić chociaż godzinę na wyjście do parku czy lasu. Oddy-

chanie czystym i świeżym powietrzem mobilizuje do pracy układ od-

pornościowy. Dzięki regularnym spacerom zwiększa się odporność na 

liczne infekcje, ale jak dowodzą badania także na depresję. Układ od-

pornościowy jest powiązany z układem nerwowym, dzięki tej relacji 

można zmniejszyć stany depresyjne lub zapobiec chorobie. 

 

 


